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 ליזיימ ןמחנ ןופ -- רענעייל םוצ

1850 -- 9 

 ןָאדרָאג בייל הדוהי

 רעזנוצ םוקילא

 2955. 66 6 א יקסוװַאשרַאװ קרַאמ

 (שטיוועקייש ,מ .נ) ר"מש

1860 --- 1 

 טרעפייז .מ

 29 556 6666 א א ןידרָאג בקעי

 רעבמיא ץרעה ילתפנ

 יקסוועשטניוו סירָאמ

 װָאלעּפָאק .י

 2996 566 66 6 + שטיווָאצאק .א .י

 יא יב םכילע םולש

1 --- 1870 

 .55555556 דלעפנעזָאר סירָאמ
 2255 5 6.6... יקסנַא .ש
 יװַאקרַאה רדנסכלא

 22 שטיוװָאקילעז לצעג .פָארּפ
 ןיקסנעלָאמס רזוע
 יקסווָאלטישז םייח .רד
 ,22 5565 6566 1 6 הפי ףסוי
 לַאגעס לָאס
 290. 6 שא ווָאקטָאלָאז ןָאעל

 טַאטשלעדע דוד
 ןָאספלָאװ בייל םירפא
 יקסנאקראש לכימ םהרבא
 סעקינימ .י ןנח
 .555555555551 ןײטשדלָאג דוד
 יקצודאר םהרבא

 שטיוועלומש המלש

 ווָאניראמ בקעי
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 קינשזינק עדלעז

 טיווקליה סירָאמ

 שאוהי

1880 --- 1 

 ץיוװָאנערּפ המלש ףסוי
 דאבאב םוחנ
 ..55555252 רעװַאשוװָאב ףסוי
 א יי רָאטקיװ .בא
 ןיביל .ז

 ןיסעיל םהרבא

 ןירבָאק ןָאעל
 םולבנעזָאר ןימינב

 דלָאגנייר קחצי

 טרעּפמעל ןטיינ

 ןַאמשיילפ לאיזוע

 יי בי ןעזייר םהרבא
 ..555655252 רעזייק םַאיליו
 רעלדַא בקעי

 ... (רענילהָאװ .א) ױדנַאל ,ל

 ןיגלָא ,מ
 טַאלבנעזיור .ה
 ָאריּפַאש ,ל
 םולב לעארזיא
 קינלָאר ףסוי

 ׁשַא םולש
 ןייבשריה ץרּפ
 דלעפנעזָאר הנוי

 ןיקסַאר .מ .פ

 יי ןַאמדוג סחנפ
 יי בר רעבעוו סקַאמ
 שטיווָאמיאח .י .מ
 שטיוװָאקרעב-רענטַאר ינעשזד
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 288 .........5555564 רעטסעשט .ס
 291 ..........65544.....5 םַאּפענ .ש
 295 ........5.56...5.5 ןַאלּפַאק לכימ
 202 .........5.55.55.25+ ןָאליד .מ .א

 303 .....5555555555524 םינָאלס לאוי
 212 ................66625} יָאבַאר .א
 219 ,........555922 יקצישָאדַאר .ח .י
 222 ..5555555555.2 דנַאלזייא ןבואר
 220 ....5555.5.5.222 ןָאסלעגרעב דוד
 335 .......5.556252...5.55 בייל ינַאמ

 245 ............2..66.} לטסעמ בקעי
 248 ..5.555555555555557 ןַאמסוק ןָאעל
 250 ..............555 יקציווירק דוד
 258 .......55.5555522 .וָאטַאנגיא דוד
 358 ...55555555.222 יקצינלעמכ ךלמ
 260 ......5.544...55555+ רידַאנ השמ
 208 ...522..56......5..255 רעלטָאק ,ש

 270 .........2.5.5.55293..5 ץרַאװש .י ,י
 279 ......4525....5555 ןָארַאב ,ל .א
 281 ...55......55.55.5 ןרעּפלַאה ,ל ,מ
 287 ...6555692..55.5.5.55555 קעדַאלװ .ב
 288 ...5.5.55.552222 יקסווָאניסאי סחנּפ
 289 .....555555552552 שטיווענסינ .א
 291 .........55524...5 ןַאמרָאק השמ
 295 ............5.5.5521..5 ןיסיק .י
 400 .............556.24 ןָאסלעבא אבא

 404 ......552......55 ושָאטַאּפָא ףסוי
 415 ............66+4...55 םולב קחצי

 417 2224 ןַאמטוג .ח) רעקידעבעל רעד
 421 ...........2555214 ןילָאגרַאמ ַאננַא

 424 ..........6542..5556 ליזיימ ןמחנ

 422 .........5.2666453...5 רעלימ ,ל
 429 ...05555555555552 םיובלעּפע .ב
 442 ...................... רואינש .ז
 444 ..........56.252 .... קנַאב ףסוי
 446 ........566555592 ָאשיײרָאב םחנמ
 455 ...........52 (קונייש .א) יבצ ןב
 457 ................669..66} ינגָא ,א
 459 .. 2... 2555 566 6... 24 רעגרעב .א

 462 ..........555.6.5552 קילערָאג ,ל

 465 ..5555.5555555512 ןיקּפארד עיליצ
 469 .........55594...5555 סייוו הרפש
 473 ...55554.......55.55.5 דוי םוחנ
 475 ..2555555555555555 .ױדנַאל אשיז
 479 ...5555555555665666666 ןיּפַאל ,ב

 486 ..............521 סיאול דרַאנרעב

 488 ....5.5.55.55552 ןילעסע רעטלַא
 494 ..6.6.62.....25555.5. גרעבנייטש חנ

 497 ....5554...5....55.5 לענארפא .מ

 501 .......ג ,25555.656+ ןַאקרַאב הרש

 505 ..........2252 יקסלעב .י המלש

 507 ......6565.2..........55 יקסניד ,ל

 509 ........56562...55.555 לעזיימ .א
 511 ............24 יקסלָאדאטס בקעי

1 -- 1900 

 516 ............6.644...66 ץרוק ןרחא

 521 ..........555.2 יקסווָאזירק .י .א

 522 ........5.666.44....5 דייווש קרַאמ

 528 ....222. ןָאזדיװַאד-סילָאגרַאמ םייח

 5232 ............6655654+ תרפא קחצי

 525 ..............2 ןַאמרעב עשטניּפ

 527 .................4*2 ווָאקונַאכ .ל
 542 ....656544..5.......2 ןיילק הימחנ

 546 ........55.92 יקצָאטסָאלַאיב .י .ב

 557 ................+ יקסווָאדלָאג .ה

 559 ............5559 גרעבדלָאג יול

 564 ............6.655656+ גרעבכיוג ;י

 567 .......2....... רעסיג דוד השמ

 569 ................6565541 סיציג ,מ
 575 .............5.664 ןַאמזַאלג ךורב

 582 ........25224 סורדנא-רעזַאלג אדיא

 585 ................24 רעללעה גילעז
 586 ................:.... רעּפנײװ .ז

 600 ............55555 ..... םולש ןב

 604 .........6552....565 רעגניז .י ,י

 608 .........2.22 שטיווָארעזײל בקעי

 611 ..........12..25.65 ילדוק הכרב
 612 .............5522..6 רעגילק אבא

 616 ...55555552211....2 שטיווַאר ךלמ

 622 ........55.6656566+ ווָאלאּפָא דוד

 624 ..........55556556 ןַאמסייוו םוחנ

 629 ............2 שטַאקט לסיז ריאמ

 621 ....555566543....555 ןיצּפיל םעס

 627 .......222 רענישולאק רעזייל ףסוי

 640 .......543..5.555 ןַאמדירפ ןמלק

 642 .......5.5222 ןײטשריסַאּפ םהרבא

 644 ....66.655552..252 ןָאקלא עשוהי

 647 .....554....5 יקסנירּפעוװו לעשאר



 1910 -- 1 649 ...555555552 יקסרעווט-ןייּפ .י ;י
 יי ןַאמרעקַא ךינעה 652 ................ ןילעיילעפ הרש

 ,ע עעעע,ןועעעעעבבב ןירג רעב 656 ................... גיוװדול ןבואר

 יי ןַאמרָאק .ד .נ 660 .............. ןַאמזוטיץפח הכלמ
 יי ןַאּפשנירג ףסוי 061 ....2........+...*-.+י+--+ וועל ןיש

 יי ןַארפַאס הנח 6000 ................... סוקרַאמ חסּפ

 יי לאטנעווָא .ל .א 009 ..555555555555555656ד ךאלמ ביל

 יי םיובנריב ןיטרַאמ 6723 .................... לאגיס ,י ,י

 יי גרעבדלָאג .א / 680 ................. רענטַאלּפ קיזייא

 ...9255545545452 רעצלעס דוד 682 ......:........... רעלטָאק לסָאי
 יי ץרַאוװש םייח 684 ............... ןָאסלעגער םהרבא

 יי ןַאמפרָאד גילעז 686 .................... סָארג ילתפנ

 יי ןייטשנייוו שירעב 690 ................:..... סעטַאמ ,ל

 , עא / ... גרעבנצלָאטש ָאבא 093 ...............+-+.-+ ןאזנעסינ .א

 יי רעקיטש ריאמ 697 ................- ןַאמדירפ לאלצב

 2 יקסווָאנָארא רזעילא 699 .................. ןאקשריה יבצ

 יי ץַאק עקניעמ 103 .............:..---.-. ןהָאק לסָאי

 יי יי ןירבָאס בייל 709 ............. ןיקוויר-ָאדרָאב אנימ
 וי ןרעטש םולש 711 .................+. סירפיש השמ

 יי יי יי לוס .א .מ 716 ..222..::יייי::- רעדינש המלש
 ,....662..:66...6+ עזמָאב םוחנ 718 ............:י:::::-:+ דלָאג ןעב
 יי ןײטשּפָאק הכרב 723 .............-...-..+-. ןד לאומש

 יי ןיקטָאלּפ םייח 728 ............... ןַאמרעסַאװו המלש
 | 731 ....4555545.52555 ןילטייצ ןרהא
 1940 -- 1 726 .55555555555566 6666 6. + שיק השמ

 2.9 66 66 א א 24 יקסנילכישז לזייר 740 ......4...........+.+--.- ןידוב .ש

 יי יי ןד-ירטסוא והיעשי 747 .............:....- רעלזייה ןמלק
 .0966 6. 616 6.6... רעכַאמצימ .ש 751 ................. אקצערַאז ַאננַא

 .. 9.9... 22. םיובלעטייט ערָאד 153 ............... יקסוואדאווענ עזָאר
 .. 9... ...6 6664 ןָאסלעביײא עקייכ 757 .................... שטנָאר .א .י
 5 .....:יי.+.+ יקצילָא סעטַאמ 763 .....2.2.2...:.:::::::.. אקידוי
 ......2.55451 עקלאטשירק ןרהא 766 . (רעדניבנייא ןושרג) רעװַאּפ-רעוװַאכ
 יי יי רעדיל-סקלָאפ 775 ...2.2..2....:::... ןעיליל .ז .ר
 9666 רערעייטשייב ןופ המישר 776 .............. רעשטאימוש רתסא



 תיב-ףלא ןטיול ,םירבחמ יד ןופ ןעמענ

 ..555.65.6.65.524 ,ה ,יקסווָאדלָאג .א

 9955 666 566555521 ,א ,גרעבדלָאג 400 .................. אבא ,ןָאסלעבא
 ..555.55656.565562 יול ,גרעבדלָאג 457 ....................... יא ,ינגָא
 ..66.4...66.6..565 דוד ,ןײטשדלָאג 225 ................... בקעי ,רעלדַא

 יב בייל הדוהי ,ןָאדרָאג 804 ................ יל .א ,לאטנעווַא
 ,.5555465555565524 בקעי ,ןידרָאג 865 .............. והיעשי ,ןד-ירטסוא
 .25556 666 66666..5 6 + ,ל ,קילעראג 255 .................. דוד ,וָאטַאנגיא
 א סחנּפ ,ןַאמדוג 2323 .................. ןבואר ,דנַאלזייא
 יי יי יא יי ,י ,גרעבכיוג 874 ............... עקייכ ,ןָאסלעביא

 יי יי דוד השמ ,רעסיג 57 ............ ץרעה ילתפנ ,רעבמיא
 2505 .5 6666 6.6 6666. + הׂשמ ,סיציג 222 ...................... ימ ,ןיגלָא

 .. 9966... 6666 6 ךורב ,ןַאמזַאלג 875 ................. סעטַאמ ,יקצילָא
 .2555565526 אדיא ,סורדנַא-רעזַאלג 644 .................. עשוהי ,ןָאקלא
 יא יי יי ילתפנ ,סָארג 94 ...................... יׂש ,יקסנַא

 יי א א יא יב רעב ,ןירג 404 ................. ףסוי ,ושָאטַאּפָא
 ..555556666.662 ףסוי ,ןַאּפשנירג 622 ................... דוד ,ואלאּפָא
 .ד 497 ,.....555555555555 ,מ ,לענארפא
 יי = גילעז ,ןַאמפרָאד 522 ................... קחצי ,תרפא
 .25555.665566666.6+ ,מ .א .,ןָאליד 780 ......55.55555291 ךענעה ,ןַאמרעקַא
 .55565666666656665556} ,ל ,יקסניד 840 ............. רזעילא ,יקסווָאנארא
 ,655566655655292..555 לאומש ,ןד 252 ...................... םולש .שֵא

 יי " עיליצ ,ןיקּפארד בו
 ,ח | 162 .....6666244.....55 םוחנ ,דאבאב
 יא יי ,ל .מ ,ןרעּפלַאה 165 ..............- . ףסוי ,רעװָאשוװָאב
 .956666 .666655.4+ ,לא ,יװַאקרַאה 856 .................... םוחנ ,עזמָאב

 ..5555566666.56.24 ןמלק ,רעלזייה 444 .................... ףסוי ,קנַאב

 229... 5666666221 סירָאמ ,טיווקליה 279 ................... יל .א ,ןָאראב
 ..55556666656.6.2 ץרּפ ,ןייבשריה 709 ............ ַאנימ ,ןיקווירדָאדראב
 יי יי יי יבצ ,ןאקשריה 446 ................. םחנמ ,אשייראב
 .555566 5666 5666 גילעז ,רעלעה 501 .................. הרש ,ןאקראב
 וו 740 .....5555555555555.65.+ .ש ,ןידוב
 ..596656666666221 ,ל .א ,ןָאספלָאװ 546 ............. +י .ב ,יקצָאטסָאלאיב
 .6622..55556655 המלש ,ןַאמרעסַאוו 809 .............. ןיטרַאמ ,םיובנריב

 יי יי קרַאמ ,יקסווַאשרַאוו 247 .................. לעארזיא ,םולב

 יי יי יי יב ,ז ,רעּפנייװ 415 .................... קחצי ,םולב

 יי אי יי שירעב ,ןייטשנייוו 455 .............. (קונייש .א) יבצ ןב
 יי עי = הרפש ,סייוו 505 .............. . המלש .,יקסלעב

 ..6666666..966.6} םוחנ ,ןַאמסייוו 330 ................ דֹוד ,ןָאסלעגרעב

 יי סירָאמ ,יקסוועשטניוו 459 .................... יא ,רעגרעב
 .25555.5566565654522 ,בא ,רָאטקיװ 5235 ................ עשטניּפ ,ןַאמרעב

 .55 5.6 666.6.66666.6+ ,ב ,קעדַאלוװ כ

 2.5... 6.6. 662. סקַאמ ,רעבעוו 718 ...............-..... ןעב ,דלָאג



 647 ...54.561..55 לעשַאר ,יקסנירּפעװ

(: 

 119 ..........254 ןָאעל ,וואקטָאלָאז
 751 ........65666...5.5 ַאננַא ,אקצעראז

 49 .,...555.555692....5 ,מ ,טרעפייז

 604 ....555554....5.5} ... , ,י ,רעגניז

 100 ......524...5 לצעג ,שטיװָאקילעז

 109 .....2222 ,רד ,םייח ,יקסווָאלטישז

 868 ......55555522 לזייר ,יקסנילכישז
 +/ .ח

 282 ..24....5...0 ,י ,מ ,שטיווָאמיאח

 660 ...5555.5.5552 הכלמ ,ןַאמזוט-ץפח

 ,ט

 869 ..........544 ערָאד ,םיובלעטייט
 629 ..........5555.555 ,ז .מ ,שטאקט

 288 .....5554....5555 ,ס ,רעטסעשט
 'צ

 2388 .........5522 סחנּפ ,יקסווָאניסאי

 149 ....65566.61.66..5555555+ שָאוהי

 473 ...55.5555556565555.564 םוחנ ,דוי

 763 ..55555555555555656526264 אקידוי

 112 ..,.55566.5524..5555.5 ףסוי ,הפי

 יכ

 766 ...5556.6664..5.55 רעווַאּפ-רעווַאכ

 527 .....55555555593...5 ,ל ,ווָאקונאכ

 358 ...........4...5 ךלמ ,יקצינלעמכ

 ל
 475 .......66554..5...55 אשיז ,ױדנַאל

 2230 ..22224 (רענילהאוו ,א) .ל ,יודנאל
 479 ,.....5.55555555555244 ,ב ,ןיּפַאל

 486 ....65.544....55 דרַאנרעב ,סיאול

 656 ..5.5.52..555..5.55 ןבואר ,גיוודול

 178 .....541..6:6.....55455.5 ,ז ,ןיביל

 608 ..........224 בקעי ,שטיווָארעזייל

 775 .......6.....5..5.+2 ,ז .ר ,ןעיליל

 182 .......5555555.25 םהרבא ,ןיסעיל

 621 ..45652.......5..555 םעס ,ןיצּפיל

 417 ...2 (ןַאמטוג .ח) רעד ,רעקידעבעל

 661 ...6.66624......2.2.55 ןיש ,וועל

 207 ............4..5 ןטיינ ,טרעּפמעל
 לב

 690 ....666542......5.55555 .ל ,סעטַאמ

 225 ..6.44..........55....2 בייל ינַאמ

 421 ....622.....5..5 ַאננַא ,ןילאגראמ
 528 .....22. םייח ,ןָאזדיװַאד-סילָאגראמ

 בקעי ,ווָאניראמ

 ,ש ,רעכַאמצימ

 ןמחנ ,ליזיימ

 ,א ,לעזיימ

 ,ל ,רעלימ

 .י ןנח ,סעקינימ

 בייל ,ךאלמ

 בקעי ,לטסעמ

 השמ ,רידַאנ
 .א ,שטיווענסינ
 .א .,ןָאזנעסינ
 . ץזָאר ,אקסוואדאווענ
 .5555552 .ש ,םָאּפענ

 בייל ,ןירבָאס
 הנח ,ןַארפַאס
 .א ,מ ,לוס

 .. בקעי ,יקסלַאדאטס
 ,י ,י ,לאגיס
 2... לאוי ,םינָאלס
 רזוע ,ןיקסנעלָאמס

 ,לָאס ,לאגעס

 דוד ,רעצלעס

 דוד ,טַאטשלעדע
 רעטלַא ,ןילעסע

 .ב ,םיובלעּפע

 םהרבא ,ןײטשריסַאּפ

 . .י .י ,יקסרעווט-ןייּפ

 קיזייא ,רענטַאלּפ

 םייח ,ןיקטַאלּפ

 .ש ,י ,ץיוװָאנערּפ

 לאיזוע ,ןַאמשיילפ

 הרש ,ןילעי-לעפ

 לאלצב ,ןַאמדירפ

 ןמלק ,ןַאמדירפ

 םוקילא ,רעזנוצ

 ןרהא ,ןילטייצ

 לסָאי ,ןהָאק

 ,2 6665 6566656..6י+*" חסּפ ,סוקרַאמ

 6 6 = 5 59 59 ס 9 5 ס 8 5 ס 5 6 6 5 9 5

= + 5 5 8 = 59 8 5 5 6 ? 

 6 = 6 59 5 ס0 9 6 9 9 9 6

 6 6 5 ס 59 5 ס 5 ס 6 + 8 5 9 5 5 6 6 6



 לסָאי ,רעלטָאק
 יי" ,ש ,רעלטָאק

 ,ל .י ,רענישולאק

 לכימ ,ןַאלּפַאק
 יי יי יי יי ,י ,וװָאלעּפָאק
 הכרב .,ןײטשּפָאק
 2... ..6525.544...6 עקניעמ ,ץַאק
 ,.א ,י ,שטיוװָאצַאק
 השמ ,ןַאמרָאק
 ,ד .נ ,ןַאמרָאק
 הכרב ,ילדוק

 ןָאעל ,ןַאמסוק
 יי יי בי ןרהא ,ץרוק
 םַאיליו ,רעזייק
 .י ,ןיסיק

 יע השמ ,שיק
 אבא ,רעגילק

 2295... .6666 2 + הימחנ ,ןיילק
 עדלעז ,קינשזינק
 יי בי דוד ,יקציווירק
 ,י ,א ,יקסוואזירק
 ןרהא ,עקלאטשירק

6 = 5 + 5 5 5 6 5 6 6 4 4 4 6 6 6 6 

 6 5 6 9 6 6 5 8 5 5 59 5 5 ס 5 פ

 8 6 8 ' יי יי ייייייי

59 9 + + 5 5 5 5 9 + + 4 5 4 5 * 8 0 

+ + 4 4 4 5 56 5 6 5 58 8 6 5 6 6 5 6 

8 5 5 8 5 5 4 = 5 58 5 5 *+ + 6 68 6 6 6 6 

 0 = 46 9 ס 6 59 5 ס 4 5 5 56 5 5 5

6 6 5 * 5 = 8 5 6 5 5 58 5 5 5 

 ,2 2... 6.6 66... 6624 .א ,יָאבַאר
 ,ח .י ,יקצישָאדאר
 םהרבא ,יקצודאר
 יי יי בי ךלמ ,שטיוואר

 ןימינב ,םולבנעזָאר

 0 9 ס 5 8 6 59 6 6 6 5 5 5 + 59 8

 הנוי ,דלעפנעזָאר
 ,5555555556562 סירָאמ ,דלעפנעזָאר
 ינעשזד ,שטיווָאקרעב-רענטאר
 ףסוי ,קינלָאר

 ,א .י ,שטנָאר
 ...............552 ,מ .פ ,ןיקסַאר
 ..ַאננַא ,טרָאּפּפאר
 ,ה ,טַאלבנעזיור
 םהרבא ,ןעזייר

 ......56666256222 קחצי ,דלָאגנייר
 םהרבא ,ןָאסלעגער

 0 0 ס 0 5 5 6 6 6 סט 9 8 9 6 8

 אי ,ל ,ָאריּפַאש
 ,מ ,א ,יקסנאקראש
 םייח ,ץרַאװש
 ,י ,י ,ץרַאװש
 יי קרַאמ ,דייווש
 רתסא ,רעשטאימוש
 אבא ,גרעבנעצלאטש

 חנ ,גרעבנייטש
 ריאמ ,רעקיטש
 םולש ,ןרעטש
 השמ ,סירפיש
 .. אש... 666... םכילע םולש

 יי המלש ,שטיוועלומש

 (שטיוועקייש .מ .נ) ר"מש
 ,ז ,רואינש

 6 0 9 5 5 58 4 5 5 5 56 5 ס + +

 6 0 9 5 5 6 5 5 58 5 5 5 5 5 59 5 5 ס

 0 60 0 ס 8 * * 5 6 5 6 5 6 ס 9 59 5 5 59

6 9 48 5 4 6 5 6 5 5 5 9 5 

 4 0 8 59 5 58 6 4 4 4 5 5 6 + + 5 4 + פ

6 9 6 4 5 5 6 5 5 + + 59 5 56 9 5 + 

 סעיצקודַָארּפער ןוא רעדליב ,סעיפַארגַאטַאֿפ
 -- ןטייקכעלנעזרעּפ רענַאקירעמַא עטמירַאב ןופ ןטערטרָאּפ-רעדליב

 ,189 ,762 ,108 ,92 ,66 :ןטייז יד ףיוא
 ןיא ןעגנוריסַאּפ ןוא ןטנעמָאמ עשירָאטסיה ענעדײשרַאפ ןופ סעיפַארגָאטַאפ-רעדליב

 ,318 ,359 ,334 ,2318 ,201 ,221 ,129 ,122 ,99 ,88 :ןטייז יד ףױא -- עקירעמַא
4, 199, 403, 431, 454, 477, 485, 582, 135, 

 :רעלטסניק יד ןופ רעדליב-טסנוק ןופ סעיצקודָארּפער
 יי יי יי יי שטיווָאמארבא .א
 .2עש .א שש אש שא... 4.4 ןילעב .שזד
 ,... 66. .1... 666. 6.2 ןָאדרָאג לעווסקאמ
 יי יי יי יי יי יי רוג אניל

 ,4714 ,201 ..........2.224 רעּפָארג םאיליוו
 יי יי יי יי שטיװָאקלָאװ םהרבא
 יי יי יי יי יי װָאשטאקלָאט .ז

 ,681 ,665 ,607 ,560 ...255.555525222 אלָאל
 6545 .2222225555 5956 6 2121 קיװָאזָאל .ל
 ,85 ,42 ..55.65562..25..2 ןעיליל ,מ .א

 515 ..2255552255556566566 564 דוָאמ ינוז

621 
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 443 ,280 ...2.50550555 שטיוועינאמ םהרבא
 817 ...555..5.....2....2 סעילוגראמ שריה

 715 ...055.5552212 ןַאמליג-ןרעטשנעגרָאמ רתסא
 428 ..2255255555565..2 5666 רעזרעמ .א
 655 .......615566..22.62 5566 װָאנטרָאּפ ,א
 492 ...2.225.5555.556556 6656 ןירָאּפיצ .מ
 110 .......5.66555551....5.5 יקסװַאלזָאק עטנ
 קריוק קנערפ
 ןַאמזייר פיליפ
 דלעיפדער .א
 לאגאש קרַאמ

 2 6 6 6 206 ' 4, + י' '

 6 6 6 6 6 6 6 א 6 6 6 א א 2 2 8 *י

 40 6 4 6 6 א 6 א 6 6 6 6 6 6 2 א א( א 6 א א( + 2 א 8 +

727 ,9 ,6 ,5 

563 ,541 ,3 

558 



 רענעייל יד ןצ

 וו

 ? *טרָאװ ןשידיי ןיא עקירעמַא; עיגָאלָאטנַא רעד טימ ןסיוא רימ ןענייז סָא} }
 ןוא רעטכיד עשידיי יד ןופ ןעגנופַאש ענעדיישרַאפ יד ךרוד רימ ןליוו ,לכ םדוק

 ױזַא יו ןזייװַאב ,ךוב ןיא טכַארבעגנײרַא ןוא ןבילקעגפיוא ןבָאה רימ סָאװ ,רעלייצרעד
 -ַאּפ עריא טימ ,ןטָאש ןוא טכיל ריא טימ עקירעמַא ,עשידיי ןוא עניײמעגלַא ,עסיורג יד
 -ָאק ןוא רעכייר ריא טימ ,ןפמַאק עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ,ןשינעעשעג ןוא ןעגנוריס
 עגנע ,ןלָאט ןוא גרעב ,ןקירב ןוא ןכייט ,טעטש ,ןטנגעג עריא טימ ,רוטַאנ רעלופריל
 ןעגנוזַאב ,ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא ץלַא סָאד יװ -- ,םיחטש עקידתובחר ןוא ןסַאג
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טרעדלישעג ןוא

 -ַאק ןוא ןעגנולייצרעד ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל טכַארבעג ןענייז עיגָאלָאטנַא רעד ןיא
 -רָאי לטרעפ-יירד ןופ ףיול ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ ,קרעוו-עזָארּפ ןופ ןעלטיּפ
 זיב עטסטלע יד ןופ רעלייצרעד-רעטכיד עשידיי טרעדנוה ייווצ רעביא ךרוד טרעדנוה
 רָאי 126 טימ קירוצ ןריובעג ןענייז סָאװ ,רעביירש ןופ ןביוהעגנָא --- ,עטסגניי יד
 ןיא) קירוצ רָאי 15 טימ ןריובעג זיא סָאװ ,רעביירש ַא טימ טקידנערַאפ ןוא (1829 ןיא)
 .רָאי 110 ַא ןופ ךלהמ-טייצ ַא -- ,(0

 ןעגנורעדליש ןוא ןעגנובײרשַאב ,ןעגנַאזעג ןוא רעדיל טנזיוט רעביא יד ןשיווצ
 -ימירּפ רָאג ןופ --- ,רעטקַארַאכ ןוא ןימ םענעדיײשרַאפ ַא ןופ ןעגנופַאש רימ ןבָאה
 ןסיורג ןופ זיא סע .עטריניפַאר ןוא עשירעטסיימ-ךיוה זיב ענעפלַאהַאבמוא ןוא עוויט
 -מוא רעד ןוא סקואוו ןקידנַאנַאכָאנ םעד ןגלָאפוצכָאנ סערעטניא ןפיט ןופ ןוא טײטַאב
 -רַאפ שינַאגרָא ןוא גנע זיא סָאװ ,ןפַאש ןשידיי םענופ גנולקיװטנַא רעכעלרעהפיוא
 .דיחי םענופ ןשינעבעלרעביא יד טימ ןוא ןבעל-ללכ ןקימורַא ןטימ ןעוועג ןזנוב

 ןענָאטַאב רימ ןליוו --- לַאירעטַאמ ןשירעלטסניק םעד ןבײלקּפָא ןוא ןביילק םייב
 ,רעגייטש-סנבעל םעד ףיוא ,קיטַאמעט רעד ףיוא טכַא רעמ טגיילעג רימ ןבָאה ---
 ןוא טפַאשרעטסיײמ רעד ףיוא רעדייא ,טכַארבעגסױרַא ןעגנופַאש יד ןיא טרעוו סָאװ
 -עמשנייפ, רעבירעד ןלָאז .גנולייצרעד רעדָא דיל םעד ןופ תומילש רעשירעלטסניק

 -רעד-רעטכיד רערעדנַא רעדָא רעד סָאװרַאפ ,זדנוא וצ תונעט ןייק ןבָאה טשינ *רעק
 זיא גנורעדליש ןוא דיל עטיױוצ רעדָא סָאד יאמלה ןוא ,ןטָארטרַאפ ָאד זיא רעלייצ

 ,טכַארבעג
 רעד ןופ ןרעטסומ רעמ-סָאװ ןבעג וצ -- ןעוועג זיא הנווכ עשוריפב רעזדנוא

 ןפַאשעג ,ןקורדסיוא ןוא ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ עריא ןופ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעגיה
 -עגּפָא רעלופ-סָאװ טרעװו סע עכלעוו ךרוד ,ןדָאירעּפ ןוא ןטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא
 טימ ,טרּפ ןוא ללכ םענופ ןבעל רענַאקירעמַא עניײמעגלַא ןוא עשידיי סָאד טלגיּפש
 -גַאגּפָא ןוא ןעגנַאגפיוא ,ןשינעלגנַארעג ןוא ןשינרעטַאמ עקיטסייג ןוא עשיזיפ עלַא יד
 ,ןסַאמ-רעטעברַא ןוא-סקלָאפ יד ןופ רוביצ-יחילש יד ,רעביירש עשידיי יד סָאװ ,ןעג
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 ליזימ ןמחג 12

 טרעביפעגכרודַא ןוא טקיטיײװעגכרודַא ןבעל ןוא בייל טימ ןוא ,טכַאמעגכרודַא ָאד ןבָאה
 ,טייצ רעטצעל רעד זיב ןרָאי ידלַא

 ןבעל ןגיה םעד ןופ לבריוועג םעניא ,דרע רענַאקירעמַא רעד ףיוא רָאנ טשינ ןוא
 ,םייה רעטלַא רעד ןופ ןעגנופַאש עשידיי טכוזעגכָאנ ךיוא ןבָאה רימ .ןבערטש ןוא
 ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןבעל רענַאקירעמַא סָאד ,עקירעמַא יו רעביא ןביג סָאװ
 -עמַא יד ןטָארטַאב ןבָאה ייז רעדייא ,רעלטסניק ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי עקיטרָאד יד

 רעייז ןיא הנידמ סעסובמולָאק טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה ייז יו ןוא ןגערב רענַאקיר

 | .עיזַאטנַאפ ןוא טימעג
 ,ןעגנופַאש עטכַארבעג יד םרָאפ רעד טיול ןוא טלַאהניא ןטיול ןענייז ןדיישרַאפ

 ןעגנולדנַאװרעביא יד ,ןשינעבעלרעביא ןוא ןקורדנייא יד ןעוועג ןענייז סע ןדיישרַאפ יו
 ןייא ןופ גנַאגרעביא ןרעוװש רעייז ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי יד ייב ןסעצָארּפ ןוא
 -טשינ ,םעיינ א ןיא חסונ:סנבעל ןטלעטשעגנייא ןייא ןופ ,רערעדנַא רעד ןיא טלעוו
 ,ןטכַאדעג

 ןופ סעזַאפ עלַא טעמכ םורַא ןעמענ ןעגנורעדליש-רעדיל ענעבילקעגפיונוצ יד
 טייז רענעי ףיוא ךיז ןביילק סָאד --- ץלַא ןופ רעירפ .ןבעל ןקידנרעדנע ךיז רדסכ םעד

 יד ןופ ךיז ןסײרסױרַא עקידקיטייו סָאד ,דײשּפָא רערעװש רעד ,עקירעמַא ןייק ,םי
 -כיד יד ןיא .םיקחרמ עדמערפ ןיא ןפיולטנַא-ןפיול סָאד ןוא ןטסענ ענעסעזַאב-גנַאל
 -ופ רעדליב עקידנריר רימ ןבָאה ןטינשּפָא-טייצ ענעדיישרַאפ ןופ ןעגנופַאש עשירעט
 עלַא יד טימ ןוא עמַאמ-עטַאט טימ ,םייה רעביל רעטלַא רעד טימ ךיז ןענעגעזעג םענ

 -טרעצ ןוא טפַאשביל לפיוו .ןרָאװעג טעוואכעגפיוא ןוא ןריובעג זיא'מ ואוו ,רעטרע
 ןייק טשינ טייוו ,רעלטסניק ענעדיישרַאפ ואוו ,רעדיל עלַא יד ןגָאמרַאפ סע טייקכעל
 !ןטייצ ענעדײשרַאפ ןיא ןפַאשעג ןבָאה ,עלַאטנעמיטנעס

 וצ ןוא ןופ ךעלעווירב ןופ םרָאפ רעד ןיא טסַאפרַאפ ,רעדיל לָאצ יד זיא סיורג

 -רַאפ עקידנריר טימ טלופרעביא ןענייז ייז .יורפ ןוא ןַאמ וצ ןוא ןופ ,עמַאמ-עטַאט
 -ץגּפָא ןוא טייקדמערפרַאפ רעד רַאפ ןליפעג-הטרח ,טייקיירט טימ ךיוא ןוא סלביא
 ,ןרָאי-דיײשעצ עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,טייקנסיר

 רענעגייא רעד ,ןטלעוו עטייוו ייווצ יד ןשיווצ קירב עכעלגעווַאב יד ,ףיש יד ןוא
 טטסרעװש ייב טּפעלשעג ךיז טָאה'מ רעכלעוו ףיוא ,ףיש יד ,רעדמערפ-ךָאנ רעד ןוא
 ףיש יד ,רעטיצ ןוא דחּפ טימ ךיוא ןוא ןעמיורט ןוא ןעגנונעפָאה טימ ןעגנוגנידַאב
 ליפ ייב ןעגנובײרשַאב ןוא ןעגנַאזעג עטנַאסערעטניא רַאפ טקעיבָא ןַא ןעוועג זיא
 ,רעלייצרעד-רעטכיד

 געוו ןיא ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה'מ סָאװ ,םוניהיג-ירודמ העבש יד ךָאנ ןוא
 טָא ןוא .דנַאל ןטשטנואוועג םוצ ךעלדנע ךיז ןעמ טביילקרעד ,ףיש רעד ףיוא ןוא

 ןוא לקַאפ ריא טימ ,עוטַאטס-טייהיירפ יד -- קורדנייא רעקרַאטש רעטשרע רעד זיא
 םייב גנושיוטנַא ערעטיב --- דלַאב ןוא .רעטרעוו עכעלרעדירב-ךעלטייהיירפ עריא טימ
 ןטנַארגימיא ענעפלָאהַאבמוא עטגָאלּפעג ,עמערָא יד .רָאװ רעברַאה רעד טימ רירַאב
 ,("ןעדרַאג-לסעק, ןיא רעירפ} *דנַאלייא סילע, ןיא ןעגנורעדינרעד ןייטשוצסיוא ןבָאה

 -ףיט יו ,"לזדניא-ןרערט;, -- ןעמָאנ ןכעלפערט ַאזַא ןבעגעג םיא ןבָאה ןדיי סָאװ
 ענעדיישרַאפ ךרוד ןלָאמעג זיא לזדניא רעד עריטַאס רעקידנרָאצ טימ ןוא קידנריר
 !רעלטסניק עשידיי

 ןוא רעדיל עקידנסײױצרַאה ליפ רימ ןבָאה עזָארּפ ןוא גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא
 םעד םורָא ןוא ןיא םירוסי ןוא ןייּפ יד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדליש
 גָאלּפ ןוא גָאלק ןופ טרָא ןַא ,תוינערוּפ םוקמ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,לזדניא-ןרעדט

 ,עקירעמַא רעיירפ רעד ןופ לעװש עמַאס רעד ייב ןטנַארגימיא ענעפלָאהַאבמוא יד רַאֿפ
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 :טגָאז ?דנַאליײא סילע ןיא הניחת סנרָאהנירג םעד; דיל ןייז ןיא שטיװָאקילעז לצעג
 ענייד ףיוא / ,ןרעג טרעדנַאװ סָאװ / ,רענייא רעד זיא רעװ ...!טלעצעג רענרענייטש;
 ןיא שטיוועלומש המלש רעטכיד-סקלָאפ רעד ןוא 7? ןרערט ןוא ץפיז ןָא / ,רענייטש
 : ןרָאצ טימ טדער "דנאליײא סילע; דיל ןייז

 ,דנַאליײרפ ןופ ץענערג יד ! דנאלייא סילע ,ָא?
 ! טסיב וד ךעלקערש יװ ,םַאזיורג יװ
 ,תוחור רָאנ ןענָאק סָאד ,תוחיצר עכלעזַא

 ,טסיזמוא עטגָאלּפעג יד טסגָאלּפ וד
 ,ןעמואושרעד םיוק םי םעד ,ןעמוקעג תורצ טימ

 ,ןעזרעד טייהיירפ רעד ןיטעג יד
 ,דנאליירפ ןופ ץענערג יד ,דנַאלײא סילע טמוק ָאד
 *! ןייֵג טינ רעטייװ טסנָאק וד ! טלאה; : טגָאז ןוא

 ןייז טריפ ןעמ יו ,סנזח םעד יסייּפ לטָאמ ןייז ךרוד טרעדליש םכילע םולש ןוא
 -בלעק יד יוװ ייז טרַאּפשרַאפ, ןעמ ואוו ,דנַאליײא סילע ןייק ייז טגנערב ןעמ ןוא החּפשמ
 וצ ייז טריפ ןעמ ןעוו ,רעבלעק יד יװ ,ןעמ זיא ןקָארשעצ; ןֹוא ,*לַאטש א ןיא ךעל
 ,"הטיחש דעד

 -קרַאטש הליחתכל ,ןגיה ןפיוא טירט ערעכיז-טשינ עטשרע יד ןעמוק טָא ןוא
 ךיז טָאה'מ יװ ,ערעדנַא רָאג ַא ךיז טזייווַאב טייקכעלקריוו יד .,ןדָאב ןכעלמייהמוא
 ,ןעגנוגנידַאב ןוא רעדליב טימ ךיז טפערט ןעמ .עיזַאטנַאפ רעד ןיא טלעטשעגרָאפ
 טזָאלעגרעביא טָאה'מ סָאװ ,טײקמערָא ןוא תוקחד רעד ןופ ּפָא קינייוו ךיז ןדייש סָאװ
 ןוא ,טנעה יד ּפָארַא ךיילג ךיז ןזָאל סע .ךעלטעטש עטזָאלרַאפ יד ןיא ,םייה רעד ןיא

 -ןריפ טזָאלעג ךיז ןוא קיניזטכייל ןעוועג זיא'מ סָאװ ,ןייבעג סָאד טפָא טלעשרַאפ ןעמ

 ,תומולח עטסוּפ ןופ ןריפרַאפ

 ךיז ןסַאּפוצ ערעווש-טסרעסיוא סָאד טמוק ,טייקטלמוטעצ ןוא גנושיוטנַא רעד ךָאנ
 -שרעדנַא רעד ןופ טניוטשרעד ןוא טשַאררעביא זיא ןעמ .הביבס רעקימורַא רעד וצ
 -סקלָאפ רעד יוו ךיילג ,רעטכיד רעד ןוא -- טָא ןוא .ָאד טפערט'מ סטָאװ ,טייקיד
 ןוא תובחר רעד ןופ ,שינעגָאי ןוא טעּפמיא םענופ טּפַאכרַאפ ןכיגניא טרעוו ,שטנעמ
 -עגֹרָאפ טשינרָאג רעירפַא ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןטסעמרַאפ עסיורג יד ןופ ,טייהיירפ
 -- ,ןכעלקריוורַאפ טכייל ױזַא ךיז ןזָאל סעיזַאטנַאפ ןוא תומולח עלַא טשינ .טלעטש

 -ןטנַארגימיא עקינייא סָאװ ,דרע ףיוא ןענעדרָאוצניײא ךיז ןעמיורט יד טּפיוהרעביא
 ןיא ןרָאי עטצעל יד זיב "סעקינמלוע-םע; יד טניז ,ןעווָאכ ןייא ןיא ןטלַאה ןזיירק
 ,יַאבַאר .א ,שטיװָאצַאק .א .י ,יװַאקרַאה .א ןופ ןביױהעגנָא ,ןעגנורעדליש ענעדיישרַאפ
 עטגַאװעג עטסנדיישרַאפ יד ןופ ןעגנַאלקּפָא רימ ןבָאה ,ערעדנַא ליפ ןוא ץרַאװש .י ,י
 .ןדָאב ףיוא ,סמרָאפ ןיא ,סעינָאלָאק ןיא ןענעדרָאוצניײיא ךיז ןוואורּפ

.2 

 ןוא עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד טימ רעטייוו ױזַא ןעייג רימ ןעוו

 -רעביא רימ ןרעוו ,ןעגנוקעלּפטנַא עשירעפַאש עקידרעטייוו עריא ףיוא ּפָא ךיז ןלעטש

 םוצ טשינ ,ןבעל ןקימורַא ןטימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג זיא יז גנע יװ ,טשַאר

 יד ףיוא טריגַאער ןבָאה רעלטסניק עשידיי יד .גניליווצ רעמַאיס ַא יו שממ ,ןליײטּפָא

 -עג זיא ןפַאש עשידיי סָאד .ןסעצָארּפ עקיטכיוו יד ףיוא יוװ ,ןעגנורעדנע עטסנעלק

 טלַאהניא ןטימ ןוא ,םרָאפ ,ךַארּפש רעד טימ ,הגרדהב טלקיװטנַא ךיז ןוא ןסקָאװ

 ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןגיה םענופ גנולקיװטנַא רעד טימ ןוא סקואוו ןטימ ןעמַאזוצ
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 עלַא ענייז טימ ןבעל עשידיי עגיה סָאד ןפיירגַאב טשינ לַאּפ ןייק ןיא ןענָאק רימ
 ןפַאש ןשידיי םעד טימ ךעלטנירג טשינ ךיז ןענעקַאב רימ ןעוו ,ןעגנולדנַאוװרעביא
 יד קירעהעג יו ןייטשרַאפ טשינ ןענָאק רימ יװ ,ןעמרָאפ-קורדסיוא ענייז עלַא ןיא
 םענופ ןעגנוריסַאּפ ןוא ןשינעעשעג עלַא יד טשינ ןסייוו רימ ןעוו ,רוטַארעטיל עשידיי
 ,ןבעל ןשידיי ןגיה

 ןענעגייאנייא ןופ ,םורַא םעניא ךיז ןרעדילגנייא ןופ סעצָארּפ רעקידרעטייוו רעד
 -גרַאב טימ ,ןגעוו עמורק ךרוד ,שיגאזגיז ָאד טייג ןעמרָאפ-סנבעל עגיה יד טימ ךיז
 ,סיוארָאפ טירט ערעכיז רעמצלַא טימ רעטייוו סָאװ רעבָא ,ןּפָארַא-גרַאב ןוא ןפיורַא
 גנוסַאפפיוא רעד ייב ןוא גנַאגוצ םייב דיישרעטנוא ןפיט םעד-טָא רימ ןעעז רָאנ טשינ
 רימ רָאנ ,רעביירש ערעגטיי יד ייב ,עקירעמַא רעשידיי ןוא רענײמעגלַא רעגיה רעד ןופ
 ןבָאה עכלעוו ,אפוג רעטכיד ערעטלע יד ייב ךיוא ןעגנורעדנע עפרַאש ןריטַאטסנָאק
 ,םיבעות ןרָאװעג ייז ןענייז ,עדמערפ ,םירג ןופ :ןטיבעג קרַאטש טייצ רעד טימ ךיז
 .רעגריב ערעכיז ,ענעגייא

 ןענייז ,עטריניפַאר-טסכעה יד זיב עטסוויטימירּפ יד ןופ ,ןעגנופַאש עשידיי יד
 -סנבעל עטרעדנעעג-קרַאטש יד ןגצוו קרעװ עלַאטנעמוקָאד ןענייז ייז ,תודע עטבױלגַאב
 "ןי-דיערט עטעדנירגעג יד ןופ טַאטלוזער רעטקעריד ַא יװ ןעמוק סָאװ ,ןעגנוגנידַאב
 -עג ןוא רעסעב ַא רַאפ ןשינעלגנַארעג עקיטולב-לָאמטּפָא ,עקיטפעה יד ןופ ןוא סנָאינ

 ערעווש יד ךרוד ןרָאװעג טפמעקעגסיוא שממ שפנ-תריסמ טימ זיא סָאװ ,ןבעל טכער
 ערעכעלרע ןוא ערעסעב ענייז ןוא רעטעברַא ןשידיי םענופ ןטיירטש עקידתונשקע ןוא
 .ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד סנָאינוי

 עשירעלטסניק-שירעטכיד ענעדיישרַאפ ןיא ,קורדסיוא ןלופ םוצ טמוק ץלַא סָאד
 ןילַא בור יּפ לע ןענייז סָאװ ,רעלייצרעד-ןטעָאּפ עשידיי לָאצ רעסיורג ַא ייב ,ןעמרָאפ
 ןופ טקודָארּפ ַא זיא עטלייצרעד ןוא עטלָאמעג סָאד .רעטעברַאיּפַאש ערעווש ןעוועג
 ןוא רעדיל ליפ ,שיטנעטיוא זיא סע לייו ,טכע זיא סע .,ןשינעבעלרעביא ענעגייא
 -רעּפ ןענייז סע ,טונימ רעסייה רעד ףיוא ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןענייז ןעגנובײרשַאב
 -ַאב רעדָא טגָאלקעגסיױא ןענייז סָאװ ,ןעגנולסיירטפיוא ןוא ןעגנורעטישרעד עכעלנעז

 .רעּפעש-ץיווש עקילָאמַא יד ןופ רעלטסניק-רעטעברַא יד ךרוד ןרָאװעג ןעגנוז
 רעד ףיוא ךעלריפסיוא ךיז ןלעטשוצּפָא טשינ טייקכעלגעמ ןייק ָאד ןבָאה רימ

 -ליש ןוא רעדיל ערערעמ ךרוד ןרירטסוליא טיירב ןוא לַאירעטַאמ ןטכַארבעג עפש
 םַאזקרעמפיוא ןענעייל םייב .ןבעל עלַאער עגיה סָאד ּפָא ןעלניּפש ייז יוװ ,ןעגנורעד
 רעלטסניק רעשידיי רעד יװ ,ןעזרעד ךיילג ןעמ ןָאק ,ןעגנופַאש ענעבילקעגפיונוצ יד
 -ןגעוו ענייז עלַא ףיוא םיא טײלגַאב ,טנַארגימיא ןשידיי םעד ךָאנ טירט-סופ ךָאנ טייג
 סָאװ ,ןשינעכוז ןוא ןעגנולכיורטש ,ןשינעבעלרעביא ענייז טריסקיפרַאפ ןוא ןגעוומוא
 טזייוו ,ךַאז ןייק ,ךרודַא ָאד טכַאמ ,רענערַאפרעד-טשינ ַא ,רענעמוקעגרעבירַא-יינ רעד
 ,רעלטסניק ןשידיי ןוויטקעלָאק םענופ ןרָאװעג ןליוהרַאפ טשינ זיא ,סױרַא ךיז

 ןרעגנעל םעניא ,עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןעגנערב רימ סָאװ ,דיל ןטייווצ םעניא ןיוש
 ןיא) עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע יוװ דלַאב טסַאפרַאפ ,רעזנוצ םוקילא ןופ דיל
 -תורצ ןוא ןטייקירעוש ידלַא ןופ הליגמ יד טלקיװעגרעדנַאנַאפ טרעוו ,(1889 רָאי
 ןסקַאװ סע .ןייטשוצסיוא ָאד טָאה שטנעמ-סקלָאפ רענעמוקעג-יינ רעד סָאװ ,תורורצ
 ,רעטעברַא םענופ ןכורּפשרעדיוו עשימָאנַאקע עפרַאש יד ,תולווע עלַאיצָאס יד סױרַא
 -ירג רעד, ,רעזנוצ .א ןופ דיל ןקידרעטייוו םעניא .,טסילַאטיּפַאק ןוא סַאלקלטימ ןופ
 טכַאמ רענירג רעד סָאװ ,"ןקילג; יד ןופ ןעגנורעדליש עכעלפערט רימ ןבָאה ,"רענ

 רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןקידכשוח םענופ ,ןסַאג יד ףיוא לדנַאװ-לדנַאה םענופ ,ָאד
 ,טפַאשמערָא



 ופ רענעײל יד וצ

 ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,יקסוועשטניוו .מ ןופ רעדיל עקידרעטייוו יד ןיא ןיוש רעבָא

 ןוא ןיסעיל .א ,רעװָאשוװָאב .י ,טַאטשלעדע דוד ,ןיקסנעלָאמס רזוע ,שטיווָאקילעז .ג
 ןיוש ןפערט רימ ןוא ,ןוויטָאמ ערעדנַא-ץנַאג ןיוש רימ ןריּפש ערעדנַא רעקילדנעצ יד
 עקימורַא יד ןופ גנוסַאפפיוא ערעדנַא ןַא ןוא גנַאגוצ ןרעדנַא ןַא ןעגנופַאש ערעייז ןיא
 -ייז ,רעקידנסיורד ןייק טשינ רעמ ןיוש זיא רעטכיד רעד .ןעגנוניישרעד עקירעיורט
 טימ ןעמַאזוצ ,ןבעל ןגיה םעניא טבעװעגנײרַא טרעו רע .רעקוקוצ רעדמערפ ,רעקיט
 ןױש ךיז ןסייר ןעגנורעדליש ןוא ןעגנַאזעג עטלפייווצרַאפ לָאמטּפָא ,עקירעיורט יד

 -ָאפפיוא ןוא ןפור ךיוא ןעמוק סע ןוא ןעגנונרָאװ עפרַאש ,ןעגנונָאמ עטסיירד ךרודַא
 -העד יד טימ ,טייקכעלקריו רעברַאה רעד טימ ןפמעק וצ ,ןטיירטש וצ ןעגנורעד
 -עצכערק רעקינײװ:-ץלַא ןיוש רימ ןפערט רעטייװ-סָאװ ןוא ,רעבָאהטכַאמ ןוא רעגָאז
 -ָאל-ףמַאק טימ ,ןעגנורעדָאפ עצלָאטש טימ ,טסעטָארּפ טימ ןטיברַאפ ןרעוו ייז ,ןשינ
 -רעטכיד עטנַאקַאב-טוג ןיוש ריפ-יירד יד ייב ןיולב טשינ רימ ןבָאה סָאד .ןעגנוז
 עלַא סָאװ ,רעטכיד ערעטנַאקַאב-קיניײװ לָאצ רערעסערג ַא ייב ךיוא רָאנ ,ןרענָאיּפ
 עטצעל יד ןיא רעפמעק-רעטכיד ןופ רָאכ ןתמא ןַא טעדליבעג ָאד ייז ןבָאה ןעמַאזוצ
 ,טרעדנוהרָאי ןט19 םענופ ןרָאי

 .י סָאװ ,רעטרעוו רעיורט עקרַאטש ןוא עקידנריר-ףיט יד ןענָאמרעד ָאד רימָאל
 ,טיוט ןקיטייצירפ ןוא ןטכירעגמוא סטַאטשלעדע דוד ךָאנ ןבירשעג טָאה רעװָאשוװָאב
 -ליפ --- רעמ ךָאנ ַא ןוא רעסיורג ַא ןיילַא ,רעװָאשוװָאב ףסוי רעגנֹוי רעד ױזַא יוװ טָא
 -לעדע דוד טריזירעטקַארַאכ ,רעטכיד רעשירעפמעק ןוא רעכיירטסייג ,רעקידנגָאזוצ
 ןייק ןעוועג טשינ סע זיא רעצַאשּפָא-רעצַאש ענעדיישרַאפ רַאפ סָאװ ,גנוטכיד סטַאטש
 ןופ "םיללכ, יד טיול ןרָאװעג ןבירשעג טשינ זיא יז לייוו ,גנוטכיד עטכע ,עתמא
 ךָאנ דיל-דּפסה ןייז ןיא טגָאז רעװָאשװָאב .י .שוח ןוא קַאמשעג ןשיטעטסע רעייז
 סָאװ ,*לַאנגיס-גירק רעקרַאטש ַא זיא הרוש עדעי סָאװ ,דיל ענעיא :טַאטשלעדע דוד
 ןיא סָאװ ,"לַאטיּפַאק ןגעק ןפמעק, ןוא ?ןפַאלקש עלַא ןקעוואוצפיוא, זיא ליצ ריא
 טָאה -- ,ןברָאטשעג טסיב, ...טקיטשעג שטנעמ-סטעברַא רעד ךיז טָאה ןעגנַאװצ ענייז
 ,"ןברָאטשעג טסיב -- ,ןטַאטשלעדע דוד ךָאנ טגָאזעגכָאנ רעװָאשוָאב .י רעגנוי רעד
 ,"טסייג רעסיורג ןייד טבעל סע; רעבָא

 יד יו םעד ךָאנ רָאי 62 ,טציא ןוא ,1892 רָאי ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאד
 רַאפ ןוא ןטַאטשלעדע דוד רַאפ ץלַא סע טליג ,ןרָאװעג ןפורעגסיוא ןענייז רעטרעוו

 -עגסיוא ,עטקיטייועגסיוא ערעייז טימ ןענייז סָאװ ,רעפמעק-רעטכיד עקירעביא יד |

 ןופ ןרענָאיּפ יד ,רעריפ יד ,רעגָאזריפ יד ןעוועג ןעגנופַאש עשירעטכיד עטרעביפ
 ,גנוטכיד רעשירעפמעק ,רערענָאיצולָאװער רענַאקירעמַא-שידיי רעד
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 -רָאפ טירט עקישַאר ,עלענש ָאד טכַאמ עזָארּפ עשידיי יד ,גנוטכיד עשידיי יד
 -עג קיטסַאה ןוא קישַאר ,לענש ךיז טָאה ןבעל עשידיי עגיה סָאד יו טקנוּפ ,סיוא

 רימ ןעעז ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טסַאפרַאפ ןרעוו סָאװ ,ןעגנופַאש יד טיול .ןטיב

 לענש יוװ .,דנַאל ןיא ָאד ןבעל-ןסָאמ ןשידיי םענופ גנַאג ןלופטעּפמיא ןקיטסַאה םעד

 -יא ךיז ןעלצרָאוװנײא ןטסעפ ןופ ,"ךיז ןענירגסיוא, ןופ סעצָארּפ רעד רָאפ טמוק סע
 ןענייז שרעדנַא רָאג .טייקרעכיז ןוא שזַארוק ,עדריוו ןעמוקַאב ןופ ,ןדָאב ןגיה םענ

 םענופ ןוא ןשטנעמ-סקלָאפ ןשידיי םעד ןופ ןעגנומיטש ןוא ןקורדנייא ,ןליפעג יד ןיוש

 ןקע ענעדיישרַאפ יד ןיא סעיציזָאּפ-סנבעל רעמצלַא ןעמענרַאפ םייב רעפַאש ןשידיי

 -ןיא רעייז ,רעלטסניק עשידיי יד ייב גנורעדנע עטסעפ רעבָא ,עקידהגרדהב יד .,דנַאל
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 יד ןגלָאפוצכָאנ גונעג זיא סע .,קידנרעלַאב רָאג זיב זיא ץזָאפרָאמַאטעמ עטנַאסערעט

 ,בא ,ןעזייר םהרבא ,ןירבָאק ןָאעל ,טַאלבנעזיור .ה ,ןיסעיל .א ,שָאוהי ןופ ןעגנופַאש

 עכעלטע ןופ ףיול ןיא ערעדנַא ןוא ןייבשריה ץרּפ ,שא םולש ,ָאריּפַאש .ל ,רָאטקיװ

 םטיר ןטימ ןעמַאזצ טרעדנעעג ךיז טָאה טלַאהניא רעד לפיוו ףיוא ןעז וצ ידכ ,רָאי

 ןיירַא רעמצלַא ךיז ןסייר ןעגנופַאש עשידיי עקידרעטעּפש יד ןיא .םרָאפ רעד טימ ןוא

 -יור סָאד ,ןטפַאשדנַאל רענַאקירעמַא עכייר יד ,ןקירב ןוא ןכייט יד ,טָאטש עסיורג יד

 רעד ןוא שיורעג רעד ,יעװבָאס רעד ,ןגױצעגנײרַא ןיילַא זיא'מ ןכלעוו ןיא ,ןבעל עקיש

 -רַאפ טרעוו גנוניוטש עקידנשַאררעביא ,גנופַאגרַאפ עכעלרעסיוא .,ןענָאילימ ןופ םעטָא

 ,םורַא םוצ טייקנדנובעגוצ רעטלצרָאװעגניײא ףיוא ,טייקשימייהנייא רעטסעפ ףיוא ןטיב

 ,עקידנעיוב ,עויטקַא יד טימ ךיז ןפוררעביא קיכליה ןוא טנוזעג ַא רָאפ טמוק סע

 ,שירעדורב-טוג ,ןגייא ,טנעָאנ ךיז טליפ ןעמ עכלעוו טימ ,דנַאל ןיא תוחוכ עקידנפַאש

 ,דנַאל ןיא רעטלצרָאוורַאפ ןוא רעטרעגריבעגנייא ןַא ,רעשימייה ןוא רענעגייא ןַא ןוא

 רַאפ דלושטימ יד ,טייקידתופתוש-טימ יד ,גנוטרָאװטנַארַאפטימ יד ןליפ ןָא ןעמ טביוה

 םעד ןופ ייס ןוא ןוויטיזָאּפ ,ןקיטכיל םענופ ייס --- ,דנַאל םעניא רָאפ טמוק סָאװ ,םעד

 עקיטלַאװעג יד טימ ךיז טסיירג רעלטסניק רעשידיי רעד .ןקידריוװמוא ,ןוויטַאגענ

 ,ןשינעעשעג-ליורג ןופ טקיאורמואַאב-ףיט ןוא טרעדורעגפיוא זיא רע יו ,ןטסעמ'רַאפ

 -נעזיור .ה טגניז .סורדרַאפ ןוא ןרָאצ ,גרָאז ,רעגריב ןלופ ַא יו ,םיא ןפַאשרַאּפ סָאװ

 / טסייג רעד טָאה טרעדנַאװעג דרע רעזדנוא ףיוא, : עקירעמַא ןגעוו גנַאזעג ַאזַא טַאלב

 רעטנוא ןוא דנַאל רעזדנוא ףיוא / ,ןיעּפ ןוא ןוארב ןַאשזד ,ןָאסרעּפעשזד ,ןלָאקניל ןופ

 ןוא ."םי ןוא טָאג ןוא שטנעמ ןגעוו ןַאמטיהוװ טלָאװ טָאה ןעגנוזעג / למיה רעזדנוא

 לָאטש ןוא ןייטש ןופ טעטש ןעיוב רימ; :?עקירעמַא; דיל ןקיבלעז םעניא ,רעטייוו
 זיא סָאװ ,ץלַא וצ ךעלדניפמע ןוא ךַאוו ןרָאװעג ןענייז רעטכיד עשידיי יד ..,?ןזייא ןוא

 "יסַאּפ עשיגַארט ףיוא טריגַאער קידקיטייוו-ףרַאש ןוא דנַאל ןסיורג ןיא ןעמוקעגרָאפ

 -רָאװ ףרַאש ןפורעגסױרַא טָאה (1887 ןופ) עידעגַארט-טעקרַאמייה יד ןיוש .,ןעגנור

 ליפ טימ ןוא ףוַאש רָאג ןוא .טַאטשלעדע ,ד ןוא שטיוװָאקילעז .ג ייב רעדיל עקידנענ

 "רעייפ-לעגנעיירט, םעד ןעמונעגפיוא עזָארּפ ןוא גנוטכיד עשידיי יד טָאה שינרעטיב

 -ליורג יד ,ןקיירטס יד םורַא ןפמַאק ערעטיב יד ,ןשרַאמ-רעגנוה יד ןוא ,(1911 רָאי ןופ)

 זיב .ווװ .זַא .א יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןופ ארונ השעמ יד ,סרעגענ יד טימ סעטכישעג

 -עג עקירעיורט עלַא ,עלַא יד -- ,סגרעבנעזָאר יד ןופ גנוטכירניה רעמַאזיורג רעד

 גנַאלקּפָא ןלופ ַא ןענופעג ןוא ןפַאש ןשידיי םעד ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה ןשינעעש

 .רעלייצרעד-רעטכיד עשידיי לָאצ רעסיורג ַא ייב

 רדסכ ךיז ןפור רעטכיד עשידיי יד סָאװ ,ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג ךיוא זיא סע

 -הכולמ עקידריו יד טימ ,רעפמעק-טייהיירפ רענַאקירעמַא עסיורג יד טימ רעביא

 -עמַא עשיטַארקַאמעד-תמא עסיורג יד ןקיטלַאטשעגוצסיױא ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,רענעמ

 ,רעטכיד ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ רענַאקירעמַא עקיטכיל ענעביוהרעד יד טימ ןוא ,עקיר

 עטפדורעג יד וצ טּפַאשטניירפ ןוא דיילטימ ,טפַאשביל עפיט ךיוא רדסכ ןפערט רימ

 וו ,זַא .א רענעילַאטיא ,רעזעניכ ,רעגענ

 רעד טקנעשעג רעלטסניק רעשידיי רעד טָאה טיײקמַאזקרעמפיוא עלעיצעּפס ַא

 יד ןופ ,ןשטנעמ *ענעזעוועג, יד ןופ טרָא עװַאקעשט ןוא ךעלמייהמוא סָאד -- ,ירעואב

 עקידנשרעה יד קנַאדַא ,ןענייז סָאװ ,עלַא יד ןופ ,ןענױשרַאּפ *עלעקנוט; ,םירוכיש

 ."ךשיה ךרד, םענופ ןסױטשעגסױרַא ,ןעגנוגנידַאב ןוא ןצעזעג

 ןרעדליש סָאװ ,רעלטסניק ענעדיישרַאפ ןָא טגער טכערמוא רעקידנעיירש רעד טָא

 בקעי .,ענעלַאפעג ןוא עטשטילגעגסיוא יד ןופ ןבעל עשיגַארט סָאד דיילטימ ןפיט טימ

 -ָאס יד סױרַא ןעגנערב רערעדליש-רעטכיד ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא שטיווָאמיאח .י .מ ,ןידרָאג
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 ןוא ןכיוה עמַאס יד זיב ןשטנעמ טבייהרעד סָאװ ,טָאטש רעסיורג רעד ןופ גָאלּפ עלַאיצ
 ןַא רַאס ,ךורּפשרעדיװ רעדליוו ַא רַאס ,ןײרַא טנורגּפָא ןפיט ןיא ךיוא ייז טפרַאו
 רעכייר רעד ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ,רעטנעצ עמַאס ןיא סנאנָאסיד רעטרעּפמולעגמוא
 ,ןגערב יד רעביא סוסקול ןוא דיירפ טימ טקיטעזעגרעביא ןוא טַאז זיא סָאװ ,טָאטש

 ןוא םטיר ןקידטעּפמיא ןַא רַאפ סָאװ טימ ןוא ןברַאפ עטנוב ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא
 רעד ,רעווקס-סמייט רעד ,יעװדָארב טלָאמעג ןוא ןעגנוזַאב טרעוו סע גנואווש ןטיירב
 ןעעז עקינייא ,קרָאי-וינ ןיא ץַאלּפ רעשימַאניד ןוא רעקידנכַאװ-קיבײא ,רעקידלמוט
 ערעדנַא ,לבריוועג ןקידרדסכ םענופ ןסירעגטימ ןוא טּפַאכרַאפ ןרעוו ,טכיל ןעמי יד
 -נייק טור סָאװ ,ןויטבמס םענופ ,סָאַאכ םענופ ןקָארשעצ ,טלמוטעצ ןענייז --- רעדיוו
 עקינייא רַאפ סָאװ ,רעצַארקנקלָאװ יד ןעמונעגפיוא ךיוא ןרעוו ןדיישרַאפ .טינ לָאמ
 ןכעלשטנעמ םענופ ,טסעמרַאפ ןכעלשטנעמ ןופ ןקורדסיוא עטנַאסערעטניא סע ןענייז
 -נַאפ רעדליוו ןופ סנכייצ עקידוועקערש סע ןענייז ערעדנַא רַאפ ןֹוא ,ןכיוה ֹוצ גנַארד
 -שטנעמ ןוא שטנעמ רַאפ סמערוט-גנונרָאװ ךיוא ןוא סמלוג ענעסקַאוװעגרעביא ןופ ,עיזַאט
 סרעצַארקלמיה סנקלָאװ יד וצ ןסָאשעגפױרַא -- ,ןיגלָא .מ טגָאז --- ,ןבָטה רימ; .טייה
 ,קרָאי-וינ ,קרָאי-וינ; :טגניז בייל ינַאמ ןוא ,"טסנוק-רוטקעטיכרַא ןופ רעדנואוו --
 טייקסיורג ןייד רַאפ.../ ? םור ןייד ןוא טייקסיורג ןייד ,טכַארּפ ןייד / ןביול ךיא לָאז יו
 ןופ קָאטש ןטשרע טרעדנוה ןפיוא, :טביירש ןַאמסוק ןָאעל ןוא *...םוטש ךיא ןיב
 *...עקירעמַא דוס רעד --- דוס ַא םוא טרעטַאלפ / עדייבעג טייטס-רייּפמע רעד

 -לעפ עקיאיינש ףיוא ואוו-ץעגרע, :טלייצרעד "דיל-רעטניוו ַא; ןיא דוי םוחנ ןוא
 טרעוו / ,רעדלעוו עטערומכרַאפ ,עמוטש ךרוד ןוא / ; יירשעג ַא ףלָאװ רעד טוט / רעד
 ןיא / ,רענייטש ןופ רבדמ םעד ןיא ,ָאד ךיוא ןוא / ..ייוו ןייז ןגָארטעצ טייקטייוו ןיא
 / ןענייוועג עבלעז יד לָאמטּפָא ךיא רעה / ,טלעוו רעד ףיוא טָאטש רעטסקישיור רעד
 *...דלעפ ןפיוא ףלעוו עטרעגנוהרַאפ ןופ

 -ידנסילפ ,רעכייוו רעד ןופ, : דנַאלזייא ןבואר טכַאנייב קרָאי-וינ טעז סע יוװ טָא ןוא
 / ,עטעקַאנ ןזיר יוװ ,סרעצַארק-ןקלָאװ יד ךיז ןסייר / ,טייקיורג רעכעלטנוװָא רעק
 / ,ןליוו ןלשטנעמ ןופ יירשעג קיטכעמ ַא / ןגיוא עקידרעייפ ןוא סנרעטש ערעטצניפ טימ
 ,"טלעוו רעד ןופ רעדנואוו םעניא רעדנואוו ןפַאש וצ

 ןטלַאטשעג עשיטנַאגיג ,עקיזיר יד רעביא ךיז ןכערב ןדיישרַאפ רָאג ,ןדיישרַאפ
 רעטימעג עשירעטכיד עכעלשטנעמ יד ןיא ןקירב יד ןופ ,ןסַאג יד ןופ ,רעזייה יד ןופ
 עיינ ,ערעדנַא רָאג סױרַא טפור עטרעהעג ןוא ענעעזעג סָאד ןוא .סעיזַאטנַאפ ןוא
 ,ןקורדסיוא ןוא ןקורדנייא

 ןופ גערב םייב קרָאי-וינ ןיא טרָא-לייוורַאפ ןוא-ליּפש סָאד ,דנַאלייא-ינוק ןוא
 ןשידיי םענופ עיזַאטנַאפ יד טגערעגנָא םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא טָאה סע יוװ -- םי
 רעטרעוו-לדיז ןוא-ףמיש ךיוא ןוא רעדיל-תולעּפתה ,ןעגנַאזעג-ביול לפיוו ןוא רעלטסניק
 םולש טלָאמ .רוטַארעטיל רעשידיי רעגיה רעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןענייז סע

 ,רעזייה יד ןופ טכיל-ןכייט יד ןסילפ סע .ןדנוצעגנָא ךיז טָאה דנַאליײא ינוק, :ױזַא שַא
 רעדער יד ךיז ןעיירד סע .רעסַאװ ןעמָארטש יו ,ּפָארַא רעכעד יד ןוא סמערוט יד ןופ
 רעד ןיא ןײרַא ןעמיווש ,רעזייה יד ןופ קעװַא ןעילפ ,סמערוט יד רעביא טכיל טימ
 -ּפָארַא רעטנעענ למיה רעד ךיז טָאה טלעװ רעד רעביא זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא ,טפול
 יד טימ ןרעטש יד ןופ טכיל עקידנענייש סָאד ןזיוװַאב ךיז טָאה סע ןוא ,טקורעג/

 ,"ןטעמאק
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 ןשידיי םעד טנעָאנ-ביל ןוא ןגייא-ףיט עקירעמַא טרעוו רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ
 גיוו ןיימ ,עקירעמַא; :רעטסעשט .ס רעטכיד רעד טגָאז .רעפַאש ןוא שטנעמ-סקלָאפ
 ףיואק רעבָא ,"טייוו ץעגרע עטַאט ןיימ טגיל ןבָארגַאב ןוא ,ָאד ןענַאטשעג טשינ זיא
 ערעדנַא טימ ,עכעלמענ סָאד ןוא ."טיובעגפיוא ריד טעטש ךיא בָאה ענייד ןּפמוז יד
 -ירקסיד ןגעק ןריטסעטָארּפ סָאװ ,רעטכיד ערעדנַא רעקילדנעצ דעביא ןרזח .רעטרעוו
 -מוא ןוא םידשח ןגעק ,רעדניק-ףיטש ןוא ענעגייא ףיוא רעגריב ןלייט ןגעק ,עיצַאנימ
 / רעדניק ןענָאילימ ענייד טימ עטקינייאעג ,רימ לייווש : ענעמוקעגרעבירַא וצ יורטוצ
 ןוא חומ ןייד ,טנעמַאדנופ ןייד ןיב ךיא / עקירעמַא ןיב ךיא ...עקירעמַא ,ךיד ןעיוב
 -נוא ואוו ,גנואילב ַאזַא ָאד ָאטשינ, :טגניז רעּפנייװ .ז ןוא .(ןירג רעב) "טנעה ענייד
 ןיא זדנוא ייב ָאד ילבפיוא םעד ןיא ..,קיאָאטשינ רָאג ןצנַאגניא ריא ןיא זיא קלח רעזד
 וו .זַא .א "...העירז רעזדנוא ךיוא ןַארַאפ זיא דנַאל

 ,רדסכ ךיז ןרעמ רעטקַארַאכ ָא-םעד ןופ רעדיל יד
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 -עג ןוא עלַאיצַאס יד זדנוא רַאפ טנַאסערעטניא ןוא קיטכיוו טשינ ןענייז סע יװ
 טכַארבעגסױרַא עפש ַאזַא ןיא ןרעוו סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןוויטָאמ עכעלטפַאשלעז
 ,עמיטניא יד ןופ טרירעג ףיט ךיוא רימ ןרעוו ,רעלייצרעד ןוא ןטעָאּפ ערעזדנוא ךרוד
 ןבעגעגרעביא ןרעוו סָאװ ,ןעגנומיטש ןוא ןשינעבעלרעביא ,עלַאטנעמיטנעס-לָאמטּפָא

 -נַאלקרעדױװ-ןעגנַאלק עקידרעטיצ :ןעגנופַאש ערעייז ןיא רעלטסניק עשידיי יד ךרוד
 -עצ סָאװ ןוא ,ץרַאה ןיא טעילטעג טָאה סָאװ ,םייה רעטלַא ךָאנ טפַאשקנעב ןופ ןעג
 ענעסקַאװרעד .,טימעג עשירעטכיד סָאד טּפַאכרַאפ ןוא טייצ רעד טימ ךיז טסקַאװ
 רעדיל עשיגלַאטסָאנ יד טָא .סעמַאמ-עטַאט ערעייז רַאפ ךיז ןעשטשעיּפ רעלטסניק
 "ףעגנערטש. ןוא "ןטרַאה; םייב .טייקשיריל רערעדנוזַאב ַא טימ סיוא ךיז ןענעכייצ
 טקישעגקעװַא ךיד בָאה ךיא, : םיא וצ עמַאמ יד טהנעט דיל ַא ןיא ןרעּפלַאה .ל .מ
 רעטכיד-סקלָאפ רעד ןוא ?..ןעז ךיד ָא-ױזַא ךיא ןומ טנייה ןוא / טנוזעג ןוא גנוי
 עמַאמ ,תחנ קינייוא :"רבק סעמַאמ ַא ףיוא, דיל ןייז ןיא ךיז טגָאלק ןַאלּפַאק לכימ
 ןרעווש ןייד ריד / ןסיזרַאפ ךיא בָאה טנָאקעג טינ / .ןבעגעג ריד ךיא בָאה / עניימ
 ,"ןבעל

 עגַאל רערעטיב רעד טימ רעלטסניק עשידיי ךיז ןעמענרַאפ רעדנוזַאב רָאג
 לעיצעּפס ןוא ,גנורעדנַאוונייא רעד ןופ ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יורפ רעשידיי רעד ןופ
 רעהַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,לדיימ ןשידיי ןגנוי םעד ןופ עגַאל רערעווש רעד טימ ---
 -עווש רעד ךרוד ,טייצ רעצרוק-רָאג ַא ןיא ןוא עקידווענח-לופ ןוא עקידנצייר ,ענייש ַא
 . ..ןרָאװעג טקלעוורַאפ לענש יז זיא ,זיוה ןיא ,ּפַאש ןיא עצַארּפ רער

 ערעטיב יד טרעדלישעג ןוא ןעגנוזַאב טרעוו ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ליפ ןיא
 טרעוו ןוא םייה רעד ןיא ןסירעגסיוא טרעוװ סָאװ ,עמַאמ רעד ,יורפ רעד ןופ עילָאד
 ןפיוא יו רערעוװוש ליפ ריא ףיױא טְלַאפ טעברַא יד ואוו ,ּפַאש ןיא טצרַאװשרַאפ
 ,דניק ןיימ ףָאלש,, :וָאקטָאלָאז ןָאעל טגניז *?יורפ-רעטעברַא ןַא ןופ דילגיוו; ןיא .ןַאמ

 טינ ךָאנ טפיירגַאב וד / ;ןרעק ןוא ןפרַאװ ןיוש ךיז גונעג / ,ןייש ןיימ ,טסיירט ןיימ
 ."ןרערט עריא סייה יוו טינ טסליפ וד / ,ןייּפ סעמַאמ ןייד

 -סױרַא ןבָאה ןרעטלע סָאװ ,רעטיצ םעד ,ארומ יד סיוא ןקירד רעדיל ענעדיישרַאפ
 ץלַא ואוו עקירעמַא ןייק ךיז ןזָאל סָאװ ,רעדניק יד טימ ךיז ןענעגעזעג םייב ןזיװַאב
 ןיוש .דיי סיוא טרעוו ןעמ ןוא ,ןכָאי עלַא ךיז ןופ ּפָארַא טפרַאװ ןעמ ואוו ,רקפה זיא
 טֶא רימ ןריּפש ןָאדרָאג בייל הדוהי ןופ (עיגָאלָאטנַא רעד ןיא) דיל ןטשרע םעד ןיא
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 ,ךיז ןענעגעזעג םייב ,טָאה רעטָאפ ןייז יו ,ץרַאװש ,י .י טלייצרעד טָא ןוא ,ארומ יד
 ןוא השורי סנטַאט ןייד לָאז / .דיי ַא ןביילב טסלָאז וד ,דניק ןיימ; :טגָאזעגנָא םיא
 -טפָא ,ןבעגעגרעביא ןבָאה גָאזנָא םעד טָא ..."טיהעג ןֹרעוֶי ףיט ןצַאה ןייד ןיא // דייל
 -עג ערעייז טײלגַאבסױרַא ןבָאה סָאװ ,סעמַאמ-עטַאט עלַא טעמכ ,טייהרעמוטש לָאמ
 טינ רעמ טָאה רע -- -- -- !דיי ַא יז; :עקירעמַא רעטייוו רעד ןיא רעדניק עטביל
 .י) *..טעבעג ןליטש ןוא ןוחטב טימ טילגעג ,ןטכיולעג טָאה קילב ןייז רָאנ / ,טדערעג

 ,(ץרַאװש .י
 :ןבירשעג *עמַאמ רעד וצ ווירב ַאק ןיא יקסנאקראש .מ .א טָאה לָאמַא ךָאנ ןוא

 ואוו / ,לגיוו טלַא ןיימ וצ ןעילפ / טונימ יד ךיא טלָאװ ןעלגילפ טימ יװ ,עניימ עמַאמ;,
 סנַאלּפַאק לכימ ןעוועג זיא'ס רעלוּפָאּפ יו ,טנַאקַאב טוג ךָאד זיא'ס ןוא ."טור עטַאט ןיימ
 ןוא ןליפעג ,המשנ ןוא ץרַאה ןגייא לפיוו ןוא "קינדעלוו ןייק ,ןרָאפ ךיא לעװ םייהַא;

 ,דיל סָאד ןעגניז םייב טגײלעגנײרַא ןבָאה ןדיי טפַאשקנעב

 ךיוא רימ ןעייגרעד רעלייצרעד-רעטכיד יד ןופ ןעגנופַאש עשירעלטסניק יד ךרוד
 ,דנַאטשוצ-טימעג רעייז וצ ,רעטכיד יד ןופ טלעוו רעקיטסייג רעטסקינייװעניא רעד וצ
 -עג לָאמטפָא זיא דיל סָאד ,ןפַאש רעייז טגעװַאב ןבָאה סָאװ ,תוחוכ *עמייהעג, יד ֹוצ

 סָאװ ,ןטָאש ןוא טכיל ןופ ,ןכורּפשרעדיװ עכעלרעניא עפיט יד ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןעוו

 -ריע ןַא לָאמטּפָא ןעוועג ךיוא זיא דיל סָאד ןוא .רעטכיד םייב טלגנַארעג ךיז ןבָאה

 ךיוא ןוא ,דיחי:רעלטסניק ןרַאפ רעיצּפָא-ץילב ןימ ַא ןוא ,שינעטלעהַאב ַא ,טלקמ
 ןיא ענעבילקעגנָא יד ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא סע ןכלעוו ךרוד ,טנעמורטסניא ַא
 ןעגנערב רימ סָאװ ,רעדיל יד .עיצַאנגיזער ןוא גנורעטסיײגַאב ,דייל ןוא דיירפ םיא
 םעד ןופ ךַאילש רעטיירב רעד ,ךלמה-ךרד רעד רָאנ טשינ ןענייז עיגָאלָאטנַא רעד ןיא
 ,דיחי םעד ןופ ןגעוו-ןגעטש עמייהעג יד ןגעוו רעביא ךיוא זדנוא ןביג ייז ,ללכ

 רעטכיד םוצ ןבירשעג (1922 ,רַאונַאי ןט5 םעד) טָאה ביל ינַאמ סָאװ ,ווירב ַא ןיא
 רעקירָאי-גנַאל ,רערעווש ןוא טײקמערָא ןופ ןבעל ןיימ ןיא; : רע טגָאז ,רעקיטש .מ
 -גריולרַאפ ןוא טייקמוטש רעד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ךיא ןיב ,ּפַאש ןיא טעברַא
 טלָאמ בייל ינַאמ *...רעלטסניק ַא -- רעטעברַא ןַא ןופ ןייזטסואווַאב םעד ךרוד טייק
 ןופ ןלַאעדיא ,ןטפַאשדנַאל עשימייה ךיז טימ טכַארבעג ,טנַארגימיא ןַא ..., :ךיז
 עשטייד יד ןופ ןעגנואיושנָא עשירעלטסניק ענעמואוושעצ ןוא םזינַאמוה ,םזילַאיצָאס
 ןעניקשוּפ ןופ רעלטסניק עשיסור יד ךרוד ,רעקילָאבמיס עשיזיוצנַארפ ןוא רעקיטנַאמָאר
 ךיא בָאה סָאװ ,ןביירש וצ טייצ ןָא ,טײקמערָא ןיא ,ּפַאש ןיא טלגָאװרַאפ ,ןקָאלב זיב
 -רעד רימ ןופ ,סניימ זיא ןבעגעג בָאה ךיא סָאװ ,עלעסיב סָאד רעבָא !ןָאט טנָאקעג
 ,(1954 ,רעבָאטקָא ןט12 ,*גָאט;) *.,.טכיירג

 יװ ,טלעוו רעטסקינייװעניא סבייל ינַאמ וצ לסילש ַא ןענייז רעטרעוו עקיזָאד יד
 רעסיורג ַא ןופ טלעוװ רענעסָאלשרַאפ-ךעלרעסיױא רעד וצ לסילש ַא ךיוא ןענייז יז
 -לב יד ךרוד רעבָא ,אפוג ךיז ןגעו טדערעג קינייװ ןבָאה עכלעוו ,רעטכיד עשידיי לָאצ

 יד ,עטרינגיזער ןוא עקידנגנילק-ךיוה יד ,עטלפייווצרַאפ ןוא עקיטומ יד ,רעדיל יילרע

 דנַאטשוצ-טימעג םעד ןופ ריואוועג רימ ןרעוו ענעטלַאהעגקירוצ ןוא עקידרעפָאה-ליפ
 -רעּפ-רעטכיד עקידנזיורבפיוא ןוא 'עקידנליפנייפ ,עלופסגנומיטש ןוא עוויטיסנעס יד ןופ

 רעדנוזַאב ןענייז סע .עקירעמַא ןיא ןפַאשעג ןוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעז
 וצ רעטכיד ךרוד ןבירשעג ,רעדיל עשרבח ,עמיטניא ,עקיצרַאה יד טנַאסערעטניא
 -טוג ןוא גנורערַאפ רעפיט ןופ ןטנעמָאמ ןיא טניירפ-רעטכיד ערעייז וצ ,ןגעלָאק ערעייז
 -- רעטכיד ענעדיישרַאפ ןצ רעטכיד ענעדיישרַאפ ןופ רעדיל עכלעזַא ,טפַאשדניירפ
 ,עיגָאלָאטנַא רעד ןיא לָאצ רעסיורג ַא ןיא רימ ןבָאה

 עשיטעָאּפ ענעדיישרַאפ רעטרעדנוה יד ךרוד ןפיירגַאב רימ ןפרַאדַאב םורַא ױזַא



 ליזימ ןמסג | 20

 יד רעטניה ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןטלעוו יד ,טנורגרעטניה םעד ךיוא ןעגנופַאש
 םוצ ייז ןסיוטשעג ןוא ייז טימ טגעװַאב ןבָאה סָאװ ,תוחוכ יד ןוא רעלטסניק-רעטכיד
 -רָאברַאפ; טימ סיוא ךיז ןשימ ,ןָא ךיז ןגָאלש םורַא םענופ ןסולפנייא עטקעריד יד ,ןפַאש
 ערעייז ןופ ,רעטכיד עלַאסרעוװינוא ןופ ,טייוו ןופ ץעגרע ןעמוק סָאװ ,תועּפשה "ענעג
 ,טימעג סרעטכיד םעניא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענייז סָאװ ,ןטלעוו

 רזוע ,עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידיי עטנַאקַאב-קינייװ ןוא ערעטלע יד ןופ רענייא
 ,(1927 ןיא ןברָאטשעג ,1892 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ,1863 ןיא .בעג) ןיקסנעלָאמס
 עיזעָאּפ רעד טגנַאלַאבנָא סָאװ; :ןפַאש ןייז ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו ןבירשעג לָאמַא טָאה
 ןליפא ןוא ןָאסדאנ יוװ ,רעקיריל עטסערג יד ןבָאה ,(ןרָאי רע80 יד ןופ) טייצ רענעי ןופ
 תעב .טכַאמעג טינ רימ ףיוא םשור ןפיט ןייק ןָאזנעבעל ףסוי הכימ רעלַאינעג רעד
 ןוא עלַאיצָאס ערעייז טימ וואסארקענ -- ךעלכַאזטּפױה ןוא ל"להי ,ןָאדרָאג בייל הדוהי
 שטספיט יד זיב ןוא ןשרעהַאב קידנעטש ךימ ןגעלפ רעדיל ערענָאיצולָאװער-לַאיצָאס
 ןיא ןבירשעג) ךָאנ גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןוא ,ןרעטישרעד המשנ ןיימ ןופ ןשינעפיט
 יילקעג; ךוב םוצ המדקה םוקמב) *םשור ןסיורג רעייז רעטנוא ךיז ךיא ןיפעג (23
 ,(17-16 ןײז ,1933 ,עיפלעדאליפ ,"רעדיל ענעב

 יד ןגעוו ,ןפַאש רעייז ןופ סעצָארּפ םעד ןגעוו אפוג רעטכיד יד ןופ תודע-תייבג יד
 יד -- קיטייצכיילג ןוא טייקכעלקריוו רעקימורַא רעד ןופ ןסולפנייא ןוא ןעגנוקריוו
 יד --- .םי טייז רענעי ןופ --- הליחתכל) רעטכיד עשידיי-טשינ ,ערעדנַא ןופ תועּפשה
 ,רענַאקירעמַא יד -- ,רעטעּפש טשרע ןוא ,עשיזיוצנַארפ ,עשטייד ,עשיליוּפ ,עשיסור
 יד ןעמענַאב ןוא ןצַאשּפָא ,ןפיירגַאב םייב קיטכיוו רעייז זדנוא רַאפ ןענייז (עשילגנע
 ,ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןוא ןדָאירעּפ ענעדיישרַאפ יד ןופ ,גנוטכיד עשידיי עגיה

 ַאשיז ןגעווק גנולדנַאהּפָא רערעגנעל ןייז ןיא) ןיסיק .י רעטכיד רעד טביירש סע
 ןיא ןגיוצעגניײרַא ןוא ןגיוצעג ,טורּפס ַא יו ,טָאה טָאטש-טלעוו עקיזיר יד, : (?ױדנַאל
 טָאה ,רעלטסניק-טרָאװ עשידיי עגנוי ענעמוקעגרעבירַא ןופ ןטפַאז-סנבעל עלַא ךיז
 עקירעמַא ןופ ןוז עיינ יד ...ןריולרַאפ ,קיטנעהּפָא ןזָאלעגרעביא לַאפ ןטסעב ןיא ייז

 רעשידיי רעד ןיא ױזַא ,ןבעל ןשידיי ןיא יו ..ןצלָאמשעצ ןוא טנערבעצ רָאנ טָאה
 .יןעוועג טינ ךָאנ זיא עיינ ןייק ןוא ,ןרָאלרַאפ עיצידַארט עטלַא יד ןעמ טָאה גנוטכיד

 ןעמרָאפ ,ןצעזעג עיינ --- ,סעיינ סעּפע ןרעו טמערופעגסיוא זדנוא ייב טזומעג טָאה סע
 ,(94 'ז) *...'עגנוי, עּפורג יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה סָאד ןוא ,גנוטכיד ןופ ןגעוו ןוא

 ןכיורברַאפ םייב רעטכיד עלַא ,עלַא ? "עגנויק עּפורג יד רָאנ סעּפע סָאװרַאפ ןוא
 -סנבעל ןגיה םעיינ םעד ןעגנערבסיורַא ייב ,ףָאטש רענַאקירעמַא םעד ןטעברַאַאב ןוא
 םטיר ןוא ָאּפמעט םעיינ םעד ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ ןשינעטלעהרַאפ עיינ יד ,רעגייטש
 .א"סעיינ סעּפע; וצ ןעמוקנָא טזומעג ןבָאה -- גנַאג ןגיה םענופ

 רוד ןיימ ןופ עלַא יווש : (1947 ,"רוד ַא) ךיז ןגעוו ָאשיירַאב םחנמ טגָאז טָא ןוא

 ןבָאה סולפנייא ןטקעריד רעבָא .עדמערפ ייב טנרעלעג זרעפ ןופ הכאלמ יד ךיא בָאה

 ןוא ,שטיװָארּפסאק ןַאי רעקידהליפת רעשילױטַאק רעד :ייווצ זיולב טַאהעג רימ ףיוא

 -ניז ןייק טשינ --- עדייב .ןַאמטיהוו טלָאװ רעקידוועדערַאב-סיורג ,רעקיטעּפמיא רעד
 זיא'ס ןוא טולב ןיימ ןופ ןעוועג טשינ ןענייז ןטעָאּפ *עשימעדאקַא, יד ,רעגָאז רָאנ ,רעג
 עיזעַאּפ עשיטסיצילבוּפ זיא סָאד יצ ,ןעגנַאגעגנָא טשינ 'תוליפת, יד ןביירש ןתעשב רימ
 ,(296 'ז) *קיטסיצילבוּפ עשיטעָאּפ רעדָא

 ךיז רעטכיד רעשידיי רעד טָאה עקירעמַא ןעגניזַאב ,ןלָאמ םייב לָאמטּפָא ,ללכה

 -לעפ-רעדנַאק ןופ ןעמרָאפ עשיטעָאּפ *עטריטרָאּפמיא;/ יד טימ ?ןפלָאהעגסיױרַא; ךיוא

 ,רעלטסניק ןוא רעטכיד *עשירעק
 רעזדנוא ןופ ןעמַאר יד ןופ סױרַא טייג סָאװ ,םעלבָארּפ ַא ןיוש זיא סָאד רעבָא
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 םעד ןגעוו ןעמעלבָארּפ ערעדנַא לָאצ ַא יו טקנוּפ ,עיגָאלָאטנַא רעד וצ טרָאװרָאפ
 ךעלטנירג ךיוא ןוא ןבייהפיוא ייז לָאז'מ ךיז ןטעב סָאװ ,ןפַאש ןשידיי רענַאקירעמַא
 ןלעוו סָאװ ,ןגַארפ ליפ ןגערנָא טעוו ,רימ ןעניימ ,אפוג עיגָאלָאטנַא יד .ןעלדנַאהַאב

 ,גנורידוטש ןוא גנושרָאפ עלעיצעּפס ןעגנַאלרַאפ

 .ס

 -ײלגַאב עיירט ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד
 ןייז וצ ,םירוסי ןוא ןגרָאז ענייז וצ ףתוש-טימ ַא ןוא טנַארגימיא ןשידיי םענופ ןירעט
 ךיז ןבעלנײרַא םייב ןוא ןטייקירעווש ידלַא ןבעלרעביא םייב גנורעטסײגַאב ןוא דיירפ
 ,ןירעגָאזריפ ַא ןעוועג ךיוא לָאמטפָא זיא רוטַארעטיל עשידיי יד .דנַאל םעיינ םעד ןיא

 -סקלָאפ ןשידיי םענעריולרַאפ ,ןטזָאלרָאװרַאפ םעד רַאפ ןירעריפ ןוא ןירעזייווגעוו ַא
 םעד ןברָאדרַאפ ןבָאה סָאװ ,"עקרעווק יד ןגעוו ,עקירעמַא רעסיורג רעד ןיא שטנעמ
 םעד טריפעג ןבָאה עכלעוו ,רעסַאפרַאפ יד ןגעוו ןוא שטנעמ-סקלָאפ םענופ קַאמשעג
 יז ,טציא טשינ טימ ןדער ייז ןגעוו -- טריפרַאפ םיא ןוא "עלקה ףכ, ןיא רענעייל
 .:עיגָאלָאטנַא רעד ןופ ןצענערג יד ץוחמ ךיז ןעניפעג

 זיא ,בור ןטסערג ןייז ןיא ,טנַארגימיא רעשידיי רעד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רימָאל
 ןָא טעמכ ,גנודליב רעשיטַאמעטסיס ןוא רעלַאמרָאנ זיא'ס רעסָאװ ןָא רעהַא ןעמוקעג
 ַא וצ דנובוצ ןוא סערעטניא ןייק ןָא לָאמטּפָא ןוא ,ליומ ןייז ןיא ךַארּפש רעצנַאג ַא
 -טסניק ןוא עשירעטכיד סָאד ,רוטַארעטיל עגיה יד ,ןפַאש ,רוטַארעטיל ,ךוב ,גנוטייצ
 .רעזייווגעוו ,רעיצרעד ,רערעל ַא טנַארגימיא ןרַאפ ןעוועג טפָא זיא ,טרָאװ עשירעל
 רעשידיי רערעגניי ןוא רערעטלע רעד ןופ טײטַאב ןוא חוכ רעשירעיצרעד רעד טָא
 טשינ רָאט (רעטַאעט םעד ןופ ,גנוטייצ רעד ןופ ךיוא יוו) עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל
 ךיז טָאה דָאירעּפ רעדעי ,רוד רעדעי -- ,וירפוסו רוד ,רוד ןוא .ןרעו טריזימינימ
 רענעייל רעד ,רעביירש רעד ןוא .רעביירש ענעגייא ענייז טקורעגסױרַא ןוא טַאהעג
 -ייא ןרָאװעג טקריװַאב ןוא טקריוועג ,םיבורק עכעלבייל ןעוועג ןענייז ןפַאש סָאד ןוא
 .ןעוועג טשינ תוציחמ םוש ןייק ייז ןשיווצ ןענייז לָאמטּפָא ,ןרעדנַא םענופ רענ

 -עמַא ןיא רעקיטירק-רוטַארעטיל עשידיי עטשרע יד ןופ רענייא ,וועיטנָאעל .מ
 "וצ;) ןבירשעג "ןבעל ןופ רעדיל; סנעזייר םהרבא ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא טָאה ,עקיר

 -עג) ןבירשַאב ,גנוטכיד-סקלָאפ ַא זיא עיזעָאּפ עשידיי יד . .. , :(1905 ,יאמ ,"טפנוק
 ַא ןיא ךַארּפש עשידיי יד ...קלָאפ ןכַאפנייא םוצ טנעָאנ ןעייטש סָאװ ,יד ןופ (ןבירש
 ןעמרָאפ עשירַארעטיל עריא ןפַאשַאב קירוצ גנַאל טינ טָאה עכלעוו ,ךַארּפש-סקלָאפ
 ןגעלפ קלָאפ ןשידיי ןופ רעדניק עטנעגילעטניא יד טייז רעבירָאפ זיא טייצ ליפ טינ

 טמענ טציא ראגָאז ןוא .ןדערסיוא ןלעװו טינ ,רעמ ךָאנ ,ןוא ןענָאק טינ שידיי טרָאװ ַא
 טקורדעג ,ךַאז ןייק ,ךַארּפש-טלעוװ ַא דנעגריא ןזעל עכלעוו ,יד ןופ לָאצ עטסערג יד

 -ןייאַאב ,ןטייצ עטצעל יד ןיא רָאנ ...ןירַא טינ טנעה יד ןיא ןבַאטשכוב עשידיי ןיא
 ןופ עסַאמ רעסיורג רעד ןיא טציא ןקריוו עכלעוו ,ןעמָארטש עקיטכעמ יד ןופ טסולפ
 -טסואווַאב סָאד ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ייב ןכָארבעגכרוד ךיז טָאה ,קלָאפ ןשידיי
 , . . רוטַארעטיל-סקלָאפ ַא ןוא ךַארּפש-סקלָאפ ַא ןופ טייקיטכיוו רעסיורג רעד ןופ ןייז
 טקעוװעגפיוא תומשנ עקידנפָאלש ןענָאילימ עלַא יד ןענָאק שרעדנַא יוו --- -- --

 | ,(299 'ז) *? ןרעוו
 -געגילעטניא-בלַאה רעד טָאה עיצילַאג ,ןליוּפ ,דנַאלסור ןיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 ןסינעג טנָאקעג רעטעברַא רעקיניזטסואווַאב-קינייו וליפא רעד ןוא ןַאמרעגנוי רעט

 רעבלעזרעד טָאה ,ןרוטַארעטיל רעשטייד רעדָא רעשיליוּפ ,רעשיסור רעקיטרָא רעד ןופ
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 -עמַא ןייק ןעמוקעגרעבירַא זיא רע ןעוו ,רעטעברַא ןוא טנעגילעטניא-בלַאה רעשידיי
 "ױזַא זיא רע ,ןפַאש ןשילגנע םוצ ןוא שילגנע וצ טירטוצ ןייק טַאהעג טשינ ,עקיר
 שידיי וצ גנַאג רעד ,גנַאגרעביא רעד .שידיי ףיוא ןזיוועגנָא סיואכרוד ןעוועג םורַא
 עשידיי עטדמערפרַאפ יד ךיוא .רעקידנעװוטיונ ַא ,רעקידהרירב-ןיאב ַא ןעוועג זיא
 ןוא שידיי רעבירעד טָאה .שידיי וצ רעבירַא לענש זיא עקירעמַא ןיא ץנעגילעטניא

 טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד ,ןבעל ןגיה ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ןפַאש שידיי

 ןופ ןוא .סעזַאב עקיטכיוו ליפ ,טגָאזעג טציא ןטלָאװ רימ יװ ,ןעמוקַאב לָאמַאטימ
 עשידיי סָאד סָאװ .םידדצ עדייב תחנ סיורג טַאהעג ןבָאה גוויז ?ןטכירעגמוא, םעד טָא
 םעד ןבעגעג טָאה טנַארגימיא רעד סָאװ ןוא טנַארגימיא םעד ןבעגעג טָאה טרָאװ
 -טפַאשלעזעג-רוטלוק ןגיה םענופ סעקינָארכ יד ןלייצרעד םעד ןגעוװ --- ןפַאש ןשידיי

 | ,טרעדנוהרָאי ןט19 םענופ רעקילדנעצרָאי עטצעל יד ןבעל ןכעל
 -עג טָאה (וועיטנָאעל) ףעיעסיָאמ ןָאעל רעטנָאמרעד רעד סָאװ ,טרָאװרָאפ ַא ןיא

 112 ,1916 ,קרָאי-וינ) ןײטשדלָאג דוד ןופ *ןעמולב-רעטניווש לכיב-רעדיל םוצ ןבירש

 דנַאלסור ןופ ןעמוקעג ןײטשדלָאג דוד זיא קירוצ רָאי קיסיירד, :טגָאזעג טרעוו ,(ז*ז
 טלָאמעד זיא קלָאפ שידיי ןייק ...(.מ .1 -- ,1885 ןיא ןעמוקעג זיא רע) עקירעמַא ןיא
 ןשטנעמ עקידנעשזדנָאלב עקיצנייא ןופ ןענייז םַאזגנַאל .ןזעוועג טינ עקירעמַא ןיא
 ןרעוו ןָא ןבייה ןסַאמ יד ןוא ,ןסַאמ ןיא ןסקאוועג ןענייז סעּפורג יד : סעּפורג ןרָאװעג
 ..עקירעמַא ןופ קלָאפ רעשידיי רענעדנוברַאפ-שינַאגרָא רעכעלטייהנייא רעד :קלָאפ ַא

 םיא ףיוא ןבָאה ןטייצ יד ןוא ,ןטכיד וצ ןביוהעגנָא ןײטשדלָאג טָאה ןטייצ ענעי ןיא
 ןופ לקַָאש ןפיוא טעדיוהעג ךיוא ךיז רע טָאה ןיילַא ,לּפמעטש רעייז טגײלעגפיורַא
 -דלָאג טָאה ןבעל ןטגעװַאב ןייז ןיא .ןעקניז ןייז ןוא ךיז ןבייה ןייז טליפרעד ןוא ןבעל

 ,.""יוו ןייז ןוא ןעגנונעפָאה ענייז ןקירדוצסיוא טכוזעג רעטרעוו ןיא ךיז רַאפ ןייטש
 -ירעמַא ןופ טקודָארּפ ַא זיא גנוטכיד סנײטשדלָאג; :ףעיעיסיָאמ .ל טגָאז רעטייוו ןוא
 יד ןענעקרעד ריא ןיא טעװ רעזעל רעטינעג רעד ןוא ,עיצַארגימיא רעשידיי-רענַאק
 ,(7-6 זיז) ..."ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע ןוא ןכָאּפע ענעדיישרַאפ

 -ךלָאג דוד רעטכיד ןשידיי ןרעטלע םעד ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג זיא ָאד סָאװ סָאד
 טסַאפרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעטכיד עשידיי ערעדנַא ףיוא ךיוא ןדנעוונָא ןעמ ןָאק ,ןייטש
 ,ןשינעבעלרעביא ענעגייא ערעייז ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדיל --- ,עקירעמַא ןיא רעדיל
 ,עסַאמ רעשידיי רעיורג-רעיור רעד ןופ ןשינעבעלרעביא יד ךיוא קיטייצכיילג רעבָא
 -ביד ליפ ,ליפ ןופ רעדיל יד ןיא ."ןבעל ןופ לקָאש ןפיוא טעדיוהעג , ךיז טָאה סָאװ
 -רָאפ ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע ןוא ןכָאּפע ענעדיישרַאפ יד ןענעקרעד; ןעמ ןָאק רעט
 ןכעלטפַאשלעזעג ,ןלַאיצָאס םעד ,ןבעל ןשידיי ןוא םענײמעגלַא ןגיה םעניא ?ןעמוקעג
 ..ןשירעגייטש-סנּבעל םעד ןוא
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 -סױרַא לָאז רעדיל יד ךרוד טכַארבעגסױרַא טרעוו סָאװ ,ןבעל עגיה סָאד ידכ
 ןעלמַאזוצפיוא טימַאב ךיז רימ ןבָאה ,רעקידנּפעשסיױא ןוא רעכייר ,רעלופ-סָאװ ןעמוק
 ,קורדסיוא םוצ ןעמוק סע ואוו רעבָא ,ןעגנופַאש עטנַאקַאב-רעקינייוו ןופ רעמ-סָאװ ךיוא
 -עג ,טליפעג ןוא ןעזעג טָאה'מ סָאװ סָאד ,ןעלטימ עשירעלטסניק ענעדיײשרַאּפ ךרוד
 סעיצַאוטיס-סנבעל ענעדיישרַאפ ייב ןרָאי עלַא יד עקירעמַא ןיא טרעביפעג ןוא ןטיל
 .ןדנַאטשוצ-טימעג עטסנדײשרַאפ יד ייב ןוא

 דיל רעדנַא רעדָא סָאד זַא ,ןטכַאדסיוא ךיז ןָאק רעדיל ענלעצנייא ןענעייל םייב
 ןיוש זיא עכעלמענ סָאד זַא ,טנַאסערעטניא סרעדנוזַאב טשינ זיא סע זַא ,קיגיײװ טגָאז
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 טגָארט רעבָא ןתמא רעד ןיא .רעטכיד ערעדנַא ןופ רעדיל ךרוד ןרָאװעג טקירדעגסיוא
 יד ןיא ָאטשינ ןענייז סָאװ ,םיטרּפ ןוא ןכירטש טגָאמרַאפ סע ,וצ סעּפע דיל סעדעי
 טשינ .רָאכ ןסיורג ַא ןיא רעגניז ענלעצנייא יו זיא סע .רעדיל עכעלנע ,ערעדנַא
 ,גנַאזעג-רָאכ ןכרוד .רעגניז-אלאס ַא ,טסילָאס ַא ןייז ףרַאד ןוא ןָאק רעגניז רעדעי
 -כעמ ןופ ןעגנַאזעג ןעגנערבסיורַא רעסעב ןעמ ןָאק וויטקעלָאק-רעגניז ןסיורג ַא ךרוד
 יו ,ךעגניז רענלעצנייא ןַא סָאװ ,דיירפ-ןסַאמ ,זיורבפיוא-ןסָאמ ןופ ,קיזומ רעקיט
 ,רעקיטירק רעד .,ןעגנערבוצסיורַא חוכב טשינ זיא ,ןייז טשינ לָאז רע קרַאטש ןוא טוג
 ןייז ןָא טלעטש סָאװ ,רעצַאשּפָא רעד ,רעגניז ןייא טימ זיולב ךיז טנגונגַאב סָאװ
 ףיוא ןוא רעלטסניק ןייא ףיוא ,רעטכיד ןייא ףיוא זיולב רָאטקעשזָארּפ ןייז ,רעיוא-גיוא

 סָאװ ,ןריפסיוא יד ןוא ,ןלעפרַאפ ליפ טעװ ,ןריפסיוא ןכַאמ רע טריבורּפ ךמס םעד
 טָאה יקרָאג םיסקַאמ .,עקידנּפעשסיױא ןייק ,עלופ ןייק ןייז טשינ ןלעװ ,טכַאמ רע
 -עּפָא ןוא ךוב קיצנייא ןַא טמענ; סָאװ ,קיטירק רעד וצ תונעט עקיטכיר טַאהעג לָאמַא
 -נַאג רעד ןופ ךוב ַא ּפָא טדיינש ןעמ ןוא טסייר'מ ןעוו ...גרוריכ ַא יו םעד טימ טריר
 טריזילַאודיװידניא ןעמ ןוא ,רדוטַארעטיל רעצנַאג רעד ןופ ,קרעוו ערעדנַא עסַאמ רעצ
 ןעמ טצענערגַאב ,ןעמ טרעלעמשרַאפ ,סיוא םיא טלייט ןעמ ןוא רבחמ םענעבעגעג םעד
 ערעדנַא ליפ טימ רבחמ םענעבעגעג םייב עמַאזניימעג ַא ךות ןיא זיא סָאװ ,עמעט יד
 ,"רעביירש

 -ַאזָארּפ ןוא ןטעָאּפ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ענלעצנייא יד
 רעסיורג רעד ןופ ןלייט ןענייז ,עיגָאלָאטנַא רעד ןיא טכַארבעג ןענייז סָאװ ,רעקיא
 יד ,ןגרָאז ןוא ןליפעג יד סױרַא ייז ןעגנערב םענייאניא עלַא סָאװ ,ןעגנופַאש עסַאמ
 עסַאמ רעשידיי רערָאג רעד ןופ ןטיירטש ןוא ןפמַאק יד ,ןשינעבעלרעביא ןוא תולעּפתה
 ,טלעוו רעיינ רעד ןיא

 טשינ ןלָאז יז טרעטעלבַאב ןוא טגיײװצַאב יו ,רעמיוב עטרעדנוזעגּפָא ענלצנייא

 -עג ןופ זיולב טשינ טײטשַאב רוטַארעטיל ַא ןוא ,דלַאװ ןייק טשינ ךָאנ ןדליב ,ןייז
 ןיוש ךיז טָאה ןעמ .ןייז טשינ לָאז ייז ןופ רענייא רעדעי סיורג יו ,רעביירש עטלייצ
 ענעדיישרַאפ ןגעוו טדער ןעמ ןעוו ,"ןגעוו טיײקכעלמעװקַאב בילוצ; ,טניואוועגוצ ױזַא
 -טע טימ ןענעגונגַאב ךיז ןוא ןרירעּפָא וצ ,עטכישעג-רוטַארעטיל רעד ןיא תופוקת
 "יא עלַא יד יבגל הלווע ןַא ךיוא ןוא גנַאגוצ רעשלַאפ ַא רעבָא זיא סע .ןעמענ עכעל
 -ייא רעדעי סָאװ ,רערעדליש ןוא רעטכיד ,עטנַאקַאב רעקינייװ ןייז ייז ןגעמ ,עקירעב
 ןוא טקרַאטשרַאפ ןוא רָאכ ןסיורג םוצ עמיטש ןייז ןגָארטעגוצ ךָאד טָאה ייז ןופ רענ
 .ןסַאמ-סקלָאפ יד ןגנוו ןוא ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ גנַאזעג עניײמעגלַא סָאד טפיטרַאפ

 ןוא ךיוא ןוא ,ךיז רַאפ טלעוו ַא ,טלעוו ַא ךָאד זיא רעלייצרעד ןוא רעטכיד רעדעי
 ןענייז עּפורג רענעסָאלשעג ןייא ןופ ,טינשּפָא-טייצ ןייא ןופ רעלייצרעד-רעטכיד וליפא
 -רעדנוזַאב ןוא טײקיטרַאנגײא רעד טָא ןיא ןוא .ןדיישרַאפ ןוא שרעדנַא רענייא רעדעי
 עלעיצעּפס יד וצ זדנוא טגנערב יז .ןשרָאפ וצ ןוא ןענרעל וצ סָאװ ליפ ָאד זיא טייק
 זיא רע ואוו ,טמַאטש רעלטסניק רעלעודיווידניא רעד טענַאוונופ ,ןזיירק ןוא תוביבס
 ,טלקיװטנַא ךיז טָאה רע ױזַא יו ןוא ןסקָאװעג

7 

 ןוא ןעגנולייצרעד ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל עלַא יד ןלעטשפיונוצ ןוא ןעלמַאז םייב
 "ורג ןוא גנונעדרָא רעטסקיסַאּפ רעד ןגעוו טכַארטעג רימ ןבָאה ,קרעוװ ןופ ןעלטיּפַאק
 וצ טוג ןעוועג רשפא טלָאװ סע .עיגָאלָאטנַא רעד ןיא לַאירעטַאמ םעד ןופ גנוריּפ
 -פיוא רעייז ןופ גנונעדרָא רעשיגָאלָאנָארכ רעד טיול ןעגנורעדליש ןוא רעדיל יד ןבעג
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 -ַאב ןיא לַאירעטַאמ ןשירעלטסניק םעד ןופ לייט םעניילק ַא ייב זיולב רעבָא ,םוק

 -ַאפ וצ קנַאדעג ַא ןעוועג ךיוא זיא סע .,גנופַאשַאב רעייז ןופ עטַאד עיונעג יד טנַאק

 ןלַאפ עדייב ןיא .סעמעט עלעיצעּפס יד טיול לַאירעטַאמ ןצנַאג םעד ןלײטרעדנַאנ

 -יישרַאפ ןיא ןפרַאװרעדנַאנַאפ רעטכיד ןייא ןופ ןעגנופַאש יד טפרַאדַאב רימ ןטלָאװ

 -עג עלופ יד ,טלַאטשעג יד ןעגנַאגעג ןריולרַאפ טלָאװ ןַאד .רעטרע ערעדנוזַאב ענעד

 ןעמַאזוצ ןעמוק ןעגנופַאש ענעדיישרַאפ ערעייז ןעוו .אפוג רעלטסניק יד ןופ טלַאטש

 -נוזַאב-ײלרעלַא ענייז ןופ ,רעטכיד םעד ןופ ףירגַאב ןרעלופ ַא ךיז רַאפ רימ ןבָאה

 .ןעגנופַאש ערעד

 לָאצ ַא ייב ןבָאה רימ .טײקמַאזקרעמפיוא ליפ טגיילעג רימ ןבָאה םעד ףיוא ןוא

 ענעדיישרַאפ ןופ ןוא רעדיל יילרענעדיישרַאפ ערערעמ ןעגנערב וצ ךיז טימַאב רעטכיד

 -סָאװ ןעמוקסורַא ןלָאז טלעוו-סגנופַאש ןייז ןוא טלַאטשעג עשירעטכיד יד ידכ ,ןטייצ

 דיל סָאד ואוו ,עיטַאמָאטסערכ ןייק טשינ ךָאד זיא עיגָאלָאטנַא ןַא .רעצנַאג-סָאװ ,רעלופ

 לגיצ ןייא יו רעמ טשינ זיא ןוא עמעט רעניײמעגלַא רעד בילוצ רקיעב ןיירַא טמוק
 סָאד ןוא גנוטכיד יד זיולב טשינ ןעגנערבסיורַא ףרַאד עיגָאלָאטנַא ןַא .טנַאװ ַא ןיא

 -רַאפ רעלופ זיא רעטכיד רעד סָאװ ןוא ,רעלטסניק יד ,רעטכיד יד ךיוא רָאנ ,ןפַאש

 סע טנָאקעג טשינ רימ ןבָאה ,טרָא ןיא לגנַאמ בילוצ ,תמא .זיא רעסעב ץלַא ןטָארט

 !דָאש ַא רעכיז זיא'ס ןוא ,רעטכיד ליפ ,ליפ ייב סָאמ רעלופ רעד טימ ןָאט

 ןשיגָאלָאנָארכ םעד ןדנעוװאוצנָא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,תעדה בושי ןרענעל ַא ךָאנ

 םעד ןופ דליב ץנַאג רעמ ַא רימ ןגירק םורַא-ױזַא ,סעטַאד-ןריובעג יד ןופ רדס

 ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקידנַאנַאכָאנ רעד ןופ ןוא סקואוו ןקידהגרדהב

 ,ךעלגעמ רָאנ ואוו ,ןבעגעגנָא ךיוא רימ ןבָאה ,עטַאד-ןריובעג רעד ץוח .רעּפַאש עריא

 ןענייז ייז ןעוו ,טייצ יד ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגרעבירַא ןענייז סָאװ ,רעביירש ייב

 ןוא עשיפַארגַאיב עקינייא ןעגנערב טלָאװעג ךיוא ןבָאה רימ .ןעמוקעגרעבירַא רעהַא

 -רךַאפ טייוו-וצ זדנוא טלָאװ סָאד רעבָא ,םירבחמ יד ןגעוו תועידי עשיפַארגָאילביב

 "עג ריִמ ןענייז .ןרָאװעג טרעסערגרַאפ רעמ ךָאנ טלָאוװ עיגָאלַאטנַא יד ןוא ,טריפ

 ייווַצ ןשימפיונוצ טשינ ףרַאד ןעמ ,"החמשב החמש ןיברעמ ןיא; זַא ,גנַאג ןטימ ןעגנַאג

 ,סעבַאגפיוא ערעדנוזַאב-ץנַאג

 רעסיורג רעד סָאװ ,גנומדיוזדיל םעד טימ עיגָאלָאטנַא יד ןביױוהעגנָא ןנָאה רימ

 ןייק ןבירשעג טָאה (1892-1829) ג"לי --- ןָאדרָאג בייל הדוהי רעטכיד רעשיאיירבעה

 טָאה'מ יו ןעעז רימ ואוו ,שטיוואקילעז לצעג דניירפ ןייז וצ 1887 רָאי ןיא עקירעמַא

 ,עקירעמַא טלעטשעגרָאפ ןרָאי ענעי ןיא ךיז
 טשינ ךיז טביוה עיגָאלָאטנַא רעזדנוא סָאװרַאפ ,עגַארפ יד ןלעטש ּזעמ טעוװ רעּכיז

 לעבָאס יבצ בקעי רעטכיד ןשידיי רענַאקירעמַא םעד ןופ עמעָאּפ רעדָא דיל םעד טימ ןָא

 טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,?ַאקירעמַא ןיא םכח-דימלת עשינלאּפ רעד, (1913-1831)

 ,עקירעמַא ןיא ןענישרעד זיא סעכלעוו ,לכיב-רעדיל ןטשרע םעניא ,1877 ,קרָאי-וינ ןיא

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוװ ןטעברַא-שרָאפ ןוא ןעגנולדנַאהּפָא ענעדײשרַאפ ןיא

 עטשרע יד ןגעוו ןוא ןפַאש ןשידיי ןגיה םענופ ?תישארב? םעד ןגעוװ ,עקירעמַא ןיא רוט

 .צ ,י טקורעגסױרַא רדסכ עקַאט טרעוו ,בושי ןשידיי רענַאקירעמַא ןיא רעכיב-שידיי

 לכיב ענענישרעד עטשרע סָאד ןעוועג ,תועמשמ ,זיא סָאװ ,רעדיל לכיב ןייז ןוא לעבָאס

 טָאה וניבא בקעי יװ ,ןרעוו טנכעררַאפ לעבָאס יבצ בקעי ױעבָא ןָאק .עקירעמַא ןיא

 ןיימ ,וטזיב רוכב ןיימ) *ינוא תישארו יחוכ ,התא ירוכבפ זַא ,ןבואר רוכב ןייז טנכײצַאב
 ? (טפַארק טטשרע ןיימ ןוא חוכ

 -ַארטס עקידהרוש-ףלעווצ 12 עריא טימ ,עמעָאּפ יד טָא טלָאװ קיטַאמעט רעד טיול

 ןרעוו'ס ואוו ןוא טנַארגימיא ןַא ןופ ןשינעבעלרעביא יד ןגעוו ךיז טדער סע ואוו ,סעפ
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 ןיא םענעמוקעגרעבירַא-טשרע ןַא ןגעוו ןשינעטכַארטַאב ןֹוא ןשינעגָאז טכַארבעגסױרַא
 ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רימ .עיגָאלָאטנַא רעד ןיא עטשרע יד ןעמוק טפרַאדַאב ,עקירעמַא
 רעשידיי רעד ןופ *תישארב; םעד טָא טימ עיגָאלָאטנַא יד ןבייהוצנַא העד רעד טימ
 לייו ,ןָאט וצ טשינ סָאד ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ףוסל רעבָא .עקירעמַא ןיא גנוטכיד

 ןוא טשינ שידיי ןייק ,רעדייל ,זיא'ס ."תישארב; ַא רעדייא ,י"והובו והות, רעמ זיא'ס
 ףיוא סע ןביירשרעביא ,דיל סָאד ןכַאמרעביא ןיטולחל ןדייס ,טשינ יאדװַא עיזעָאּפ ןייק
 ןלעוװ .רעטקַארַאכ ןכעלטנגייא ןייז ןריואוועגנָא דיל סָאד טלָאװ ןַאד ,שידיי ןקיטנייה ַא
 דיל-גנילטשרע ןטָארעג-טשינ םעד ןופ ןלעװ רימ סָאװ ,םעד טימ ןענעגונגַאב ךיז רימ
 ןופ גנורּפשרוא םעד ןענעכייצרַאפ רימ ןלעװ טימרעד ןוא ןזרעפ עקינייא ןעגנערב
 ,עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד

 רַאפרעד ,שידיי ןיא ןוא שיאיירבעה ןיא ןבירשעג זיא * לכיב סלעבָאס יבצ בקעי
 ןיירא ןעמוק'ס ואוו ,ךעלטייז 26 טלַאה לכיב סָאד .טַאלב-רעש רעקיכַארּפש-ייװצ רעד

 ,"אקירימאב ינלוּפ םכח דימלת; ,"ןקזה לארשי; ,"הרוכבה, רעדיל עשיאיירבעה ריפ
 -ַאפרַאפ ןכרוד ןענייז רעדיל יירד עטשרע יד ."היסורב םידוהיה לאוג וא הלכו ןתח;
 ,שטייד-שידיי ַא ןיא טצעזעגרעביא אפוג רעס

 "ַאקירעמַא ןיא םכח-דימלת עשינלָאּפ רעד, עמעָאּפ רעד ןופ זרעפ רעטשרע רעד
 : וױזַא ךיז טנעייל

 ,עדנאל ןעיירפ סעד ןיא ןאש ךיא ןיב ,ןונ,

 ,טכער, עכיילג טריטסעסקע סע אוו

 ,עדנאש וצ טכינ טזיא עדוי רעד אוו
 ,טכענק רעד איו ךיילג טזיא ררעה רעד אוו

 ,ןעפאלקס ענייק טביג סע אוו
 ; ןעפארג ענייק ,זענאראב ענייק
 !ןעגנולעג סעללא רימ זיא ,קנאד אייז טטָאג ,ןונ

 ,יזָאמללעװ ינאּפ ,סוחי עליופ
 ,הזעה ,הּפצוח ,האנש ,האנק
 ,ןעגנולשרעפ םי רעד טאה ססאה סנאיגילער טימ

 ,טנעס ןייא רונ ךיא באה ךיז אייב 'ױהאווצ
 "! טנעדיזערּפ טכייליפ ןייז ןנעק ןהָאז ןיימ דנוא

 ןוא רעגייטש ןייז ףיוא טדער לעבָאס .צ .י ואוו ,רעטכַא רעד ,זרעפ ַא ךָאנ טָא ןוא
 : רעגייטש-סנבעל ןגיה םעד ןגעוו םזַאקרַאט ןוא רָאמוה טימ

 : ןעטירטשעג טראד דריװ טיירטשדעקניי ןייא,
 ."ףייװ, בייוו ןיימ עפור ךיא ןעד ! עקניי ןיב ךיא
 ; ןעטיב עטייװצ רעד עטלאוו ! עקניי ןיב ךיא ,ןיינ
 ףיינ דנוא קרָאפ ןעטלַאה וצ ,ןעשע םייב סייוו ךיא ןעד
 ןייצ ןענדלאג ןייא טאה סיסימ ןיימ דנוא
 !ןייצ עיינ עללא טאה סיסימ ןיימ דנוא
 ! גידנעטשעב ףרָאד ןיא איידנָאס עהעג ךיא דנוא
 ! עסיז עדנעק דנוא קאבאט עייק ךיא דנוא

 ןײז ןגעװ ןוא ןטייקיטעט עשירארעטיל ענייז ןגעװ ןוא לעבַאס יבצ בקעי ןגעװ רעיונעג *

 בײהנַא רעד, רמרמ ןמלק עז "שטלא רעד לארשי -- ןקזה לארשי דובכל בהזה ריש, לכיב-רעדיל
 ,19712 ן"ז ,1944 ,קרָאיהינ ,ףוקיא 'פ ,"עקירעמא ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 לײטּפָאמא םענופ *סקנּפ, ןיא רמרמ .ק ךרוד טקורדעגּפָא זיא ןעגנורעלקרעד טימ עינעָאּפ עצנאג יד
 ןופ עיפַארגָאיב עכעלריפסיוא ןַא טכארבעג ךיוא ןטרָאד זיאס .,47-28 זײז ,1927 ,קרָאי-ויג ,ָאװיי

 ,לעבָאס .צ .י
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 ,עסיפ עדייב שיט םעד ףיוא עגעל ךיא דנוא
 ! (גידנאטשנא טכינ סאוו) רעיג ךיא דנערהעוו
 ָו ןעצטיולק עקניי ןייא יװ ןנעק סיסימ ןיימ דנוא

 *! ןעצטיװ עליופ טדער דנוא טרעדיולּפ סיסימ ןיימ דנוא

 ; לעבָאס ,צ ,י טגָאז זרעפ ןט12 םעד ןיא-

 ,ןואג ןייא קאללַָאּפ רעדעי זיא רעיה,
 ,"ןהָאזלעדנעמ ןייא עשטייד רעדעי

 ןוא עיזעָאּפ ןייק סשינ סייוו זיא'ס זַא ,ןעז וצ זיא ןגוצסיוא עטכַארבעג יד ןופ

 -טשינ וליפא ,סָאד ףרַאדַאב ןרעוו טנָאמרעד רעבָא ...עיזעָאּפ עשידיי ןייק טשינ יאדוװַא
 . אינבילטשרע "עשירעטכיד; ,ענעטָארעג
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 וצ טרָאװרָאפ ןיא בוח ַא רַאפ רימ ןטלַאה ,ןעגנילטשרע ןגעוו טדער ןעמ זַא ןוא

 -ײרשַאב ןוא ןעגנורעדליש ,סעמעָאּפ ,רעדיל רעטרעדנוה טגנערב סָאװ ,עיגָאלָאטנַא ןַא

 ןגעוו שידיי ןיא ךוב עטשרע-רָאג סָאד ןענעכייצרַאפ ךיוא ,עקירעמַא ןגעוו ןעגנוב

 רימ .רעסַאפרַאפ ןייז ןוא (וועשטידרעב ןיא קירוצ רָאי 138 טימ ןענישרעד) עקירעמַא

 ןוא עטכישעג יד -- ,"חנעּפ תנפצ רפס? ןעמָאנ םענדָאמ םעד טימ ךוב סָאד ןעניימ

 טָאה סע סָאװ ,עקירעמַא ,טלעו רעינ רעד ןופ גנוקעדטנַא רעד ןופ גנובײרשַאב

 ךוב סָאד .ןאמוא ןופ ץיוורוה יולה לקייח 'ר (טשידיירַאפ -- רעקיטכיר) טצעזעגרעביא
 טלַאה ןוא ןלייט יירד ןופ טײטשַאב סע ,1817 רָאי ןיא וועשטידרעב ןיא טקורדעג זיא

 ךוב עשטייד סעּפמאק .ה .י ןופ גנוטעברַאַאב ַא זיא'ס ,ןטייז עקיטלַאּפש-יײװװצ 4

 יד ןופ רענייא ,(1818-1746) עּפמאק ךירנייה םיכאָאי .?ַאקירעמַא ןָאפ גנוקעדטנע;

 -ייֵׂשְרַאפ טסַאפרַאפ טָאה ,דנַאלשטייד ןיא ןגָאגַאדעּפ ןוא עטנרעלעג עטנַאסערעטניא

 ,קלָאפ ןוא טנגוי רעד רַאפ רעכיב עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ןוא סעטכישעג ענעד

 -- ,םרָאפ רעשירעלייצרעד ַא ןיא ןבירשעג זיא *ַאקירעמַא ןָאפ גנוקעדטנע; ךוב סָאד

 -טנַא רעד ןופ עטכישעג רעד רעסיוא .רעדניק ענייז ןוא רעטָאפ ַא ןשיווצ סעומש ַא

 ןופ ןרעטסומ טכַארבעג ןענייז'ס ןוא דייר-רסומ ןטכָאלפעגניירַא ךיוא ןענייז גנוקעד

 עדעררָאפ ןייז ןיא טביירש (1822-1749) ץיוורוה לקייח םייח .טײקטגַאװעג ןוא טומ

 עיפַארגָאטרא יד זיולב ,ךַארּפש ןייז ןיא תורוש יד ןעגנערב רימ) *חנעּפ תנפצ; םוצ

 :(עיצַאוטקנוּפ ןבעגעגוצ זיא'ס ןוא טרעדנעעג זיא

 ; (טרָאװרָאפ סרעצעזרעביא םעד) קיתעמה תמדקה;

 -עג טָאה ןעמ טניז ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ טרעדנוה יירד ךרעל ןיוש זיא סע;

 ייבק זַא ןֶָא טזייו רע .?ַאקירעמַא טסיײה סע סעכלעוו ,טלעװ לייט עיינ סָאד ןענופ

 סָאד) ןרָאװעג ןענופעג זיא סע ױזַא יווק ןעננובײרשַאב ָאד ןענייז *תומוא ליפ רעייז

 ןעמונעגנייא טָאה דנַאל לקיטש סכעלטיא רעוו ךיוא ,ןענופעג טָאה סע רעוו ןוא (דנַאל

 לקיטש סכעלטיא טָאה ןעמ רעדייא ןעגנַאגעגוצ ןשטנעמ ענעי טימ זיא סע ױזַא יוװ ןוא

 (קלָאפ רעזדנוא ןופ רעדניק יד ייב) "ונמע ינב; ייב ,זדנוא ייב רָאנ .?ןעמונעגּפָא דנַאל

 ןיא ןופרעד סעּפע טניפעג ןעמ ןעווא ןוא .?ָאטינ גנובײרשַאב ןייק רָאג ןופרעד, זיא

 טלעוו עיינ יד ןרָאװעג ןענופעג זיא סע זַא ,(זיולב טנָאמרעד) ריכזמ רָאנ רע זיא ,רפס ַא

 רעוו ןוא ןענופעג טָאה סע רעוו ןוא ,ןענופעג טָאה ןעמ ןעוו ,טינ טכײרשַאב (רע) ןוא

 עייג יד טָאה ןעמ ױזַא יוװ ןוא (ןעמונרַאפ) ןעוועג שבוכ הנידמ עכעלטיא טָאה סע

 טנעייל סָאװ רעד ןדייס ,טינ ונמע ינב רָאג ןסייוו םעלַא םעד ןופ .ןעוועג שבוכ רעדנעל

 ,.."ןושלו בתכ דמערפ ַא ןיא עטכישעג יד
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 ,ןשטנעמ יד ...; :המדקה ןייז ןיא (1817 ןיא) רעטייוו טגָאז ץיוורוה .ח .ח ןוא
 ץנַאג ןדיי זדנוא ייב רעבָא ךיז ןעניפעג ,תונושלו םיבתכ עדמערפ ןענעייל ןענָאק סָאװ
 -עג רעצנַאג רעד ןופ טינ רענייק סָאד טסייו רעבירעד ןוא ,הנידמ רעד ןיא קיניײוו
 (ןדיי-טשינ עטעדליבעג) תומואה ימכח רימ ןבָאה (לָאמ לפיוו) םימטּפ המכ ןוא ,עטכישי
 . ,םידוהי ,ריא יוו המוא ענייפ אזַא; :ןושלה הזב טגָאזעג ןבָאה ייז .טכַאמעג ףרואוורָאפ
 ענייפ ַאזַא ןופ ריא טלָאז ,ןענעייל ןוא ןביירש ןָאק ךייא ןשיווצ עכעלטיא סָאװ ,ןענייז
 "..ןבָאה טינ גנובײרשַאב ןייק רָאג ,זיא (עקירעמַא ןופ) גנוקעדטנַא סָאד (סָאװ) ךַאז

 רָאנ; ,ןגעוו דובכ בילוצ טשינ סע טוט רע זַא ,רעסַאפרַאפ רעד טגָאז רעטייוו ןוא
 ."עטבישפג רעד ןופ ןסיוו טוג ןלָאז ייז, ,"לארשי ינב וניחא וצ טפַאשביל סיורג רַאפ

 טָאה ךרבתי םשה סָאװ ,תובוט יד ןעז טעװ ,ןענעייל ךוב סָאד טעװ סע רעוו ךיוא; ןוא
 לקייח םייח טביירש -- ,ןסינעג רימ .,*(טקעלּפטנַא) ןעוועג הלגמ טלעוו עיינ יד זדנוא
 .."סטוג לופ רעייז עקירעמַא ןופ -- 1817 ןיא ןאמוא ןופ ץיוורוה

 ירד יד סָאװ ,תובוט עלַא יד ןגעוו רעביא טיג סָאװ ,המדקה עקידנריר יד ןוא
 -רַאפ ױזַא טרצוו ,*עקירעמַא ןופ ןבָאה / עקירפַא ןוא עּפָאריײא ןוא עיזַא -- טלעװ ןלייט
 טָאה ןעמ סָאװ ,טלעוװו ןלייט יירד יד רַאפ הבוט עסיורג ַא רעייז ךָאנ זיא סע; :טקידנע
 רעדנעל עגיה יד ןופ ןענייז ןשטנעמ ןענָאילימ ליפ רעייז לייוו ,ןענופעג עקירעמַא
 עקירעמַא סָאד ןעוו ןוא ,טצעזַאב טרָאד ךיז ןבָאה ןוא ,עקירעמַא ןייק ןעגנַאגעגקעװַא
 -טלעוו יירד עגיה יד ןיא ןבילבעג ָאד ןעוועג ןשטנעמ עלַא ןטלָאװ ,ןעוועג טשינ טלָאװ
 ןטײהקנַארק ןוא רעגנוה םולשו סח ָאד טלָאװ ױזַא --- ַאקירּפַא ,עּפָאריײא ,עיזַא : ןלייט
 זיא דניצַא ןוא ,ןעוועג גנע רעייז (טלָאװ) טעה סע לייוו ,תורצ ערעדנַא ליפ ךיוא ןוא
 ,ןעגנַאגעגקעװַא ןטרָאד ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןענַאילימ ליפ ענעי ןוא ,רעמַארג זדנוא
 ,"טוג רעייז ןטרָאד ייז זיא

 ךוב ,7 'ב ,"ןדיי ייב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד, ןייז ןיא) גרעבניצ .י .רד
 גנוניישרעד עקידנטײדַאב ַא סיוועג זיא, סע זַא ,"חנעּפ תנפצפ ןגעוו ןבירשעג טָאה (2
 'ז) ..."ךַארּפש ןייז טיול יא ,טלַאהניא ןייז טיול יא רוטַארעטיל רעשידיי-יינ רעד ןיא
 : טגָאז ?חנעּפ תנפצ , סעציוורוה .ח .ח ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא ןעזייר ןמלז ןוא 0
 טינ רעיש (עקירעמַא ןגעוו רעכיב עשידיי) שידיי ןיא יַאנַאקירעמַא, יד זיא דָארג . ..2
 ןופ ןדנַאטשמוא יד טיול ףרַאד סָאװ ,קרעװ ַא טימ ןדנוברַאפ םוקפיוא עמַאט ריא ייבי
 רעיינ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןלַאכָאּפע ןַא רַאפ ןרעו טנכעררַאפ הפוקת רענעי
 ןופ ןייטשלקניוו ַא יו ןרעוװ ןבײהעגסױרַא ףרַאד סָאװ ,קרעוװ ַא ,דוטַארעטיל רעשידיי
 -ַאווייע) "ןדיי ייב רוטַארעטיל-הלכשה רעד ןופ ןטכיש עטײרּפשעצ-רעטיש יד רעטנוא
 ,(40-29 זיז ,5 'ב ,"רעטעלב
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 -עג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ןבַאגפיוא ןוא ןליצ יד וצ ןרעקמוא קירוצ ךיז רימָאל

 ,עיגָאלָאטנַא רעד וצ ןטערטוצ םייב טלעטש

 ןבעגעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןעמָאנ םייב גנערטש ןטלַאהעג ךיז דימ ןבָאה הליחתכל

 רעדיל טלמַאזעג ןבָאה רימ ןוא ."דיל ןשידיי ןיא עקירעמַא; -- עיגָאלָאטנַא רעזדנוא

 ןבָאה רימ ןעוו ,טעברַא רעד ןופ גנַאג ןיא .ןוויטָאמ רענַאקירעמַא ףיוא סעמעָאּפ ןוא

 רעטיו-סָאװ רימ ןבָאה ,ןעגנופַאש עטעירעטכיד רעטרעדנוה ןבילקעגפיוא טַאהעג ןיוש

 טשינ ןּפעש ,קרעװ-עזָארּפ ןָא ,ןײלַא סעמעָאּפ ןוא רעדיל זַא ,ןעזעגנייא רערָאלקדץלַא

 יד ןופ ןשינעבעלרעביא ןוא ןשינעעשעג ,ןעגנוריסַאּפ ידלַא סָאמ רעלופ רעד ןיא סיוא

 ,ןדָאזיּפע ןוא ןטנעמָאמ עקיטכיוו .עקירעמַא ןיא ןסַאמ-רעטעברַא ןוא-סקלָאפ עשידיי
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 -עגכרודַא ןבָאה ןסַאמ-סטעברַא עשידיי יד סָאװ ,ןפמַאק ןוא ןשינעלגנַארעג עקיטפעה
 רעד ץוחמ ןוא רעסיוא ןבילבעג ןטלָאװ ,ייז ןיא טלקיוורַאפ ןעוועג ןענייז ןוא טכַאמ
 סע סָאװ ,עבַאגפיא יד טליפרעד טשינ ךוב רעזדנוא טלָאװ ןַאד ןוא .עיגָאלָאטנַא

 ןוא ןעגנוריסַאּפ ידלַא טרָאװ ןשידיי ןכרוד ןעגנערבוצסורַא -- ,טלעטשעג ךיז סָאה
 ןבָאה .טלעוו ייז רַאפ רעיינ רעד ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןשינעבעלרעבי
 ןעלמַאזפיוא ךיוא ןביױהעגנָא ןוא ןעמַאנסױא עקינייא ןכַאמ טוואורּפעג טשרעוצ רימ
 עכלעוו ,רעלטסניק עשידיי ןופ ןעגנולייצרעד ןוא ןעגנורעדליש-עזָארּפ ןביײלקּפָא ןוא

 טכַארבעג טייקנדירפוצמוא רעדָא גנורעטסיײגַאב ,ןליפעג ןוא ןקורדנייא ערעייז ןבָאה
 זיא םורַא-ױזַא .עזָארּפ ןיא רָאנ ,ןעמטיר ןיא ןוא ןזרעפ ןיא טשינ קורדסיוא םוצ
 עיגָאלָאטנַא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ "דיל ןשידיי ןיא עקירעמַא; עיגָאלָאטנַא יד
 ,?טרָאוװ ןשידיי ןיא עקירעמַא;

 וצ געוו םעד טימ ןעגנַאגעג ןָא בייהנָא ןופ ןטלָאװ רימ ןעוו -- ךעלגעמ רעייז
 ןוא ןעזסיוא ןרעדנַא ןַא רשפא טַאהעג עיגָאלָאטנַא יד טלָאװ ,עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ ןבעג
 ךָאנ ןוא ,עיזעָאּפ יד יוװ טרָא רעמ ןעמונרַאפ עזָארּפ יד רעכיז טלָאװ ןַאד .רעטקַארַאכ
 ךיוא ןיוש ןעמ טלָאװ ,ןעגנופַאש-עזָארּפ ןעמונעגניירַא ןיוש ןבָאה רימ דלַאביװ -- סעּפע
 ךיוא רשפא ןוא רעטקַאניײא ,ןפַאש ןשיטַאמַארד ןופ ןטנעמגַארפ ןעמענניײרַא טפרַאדַאב
 ןרַאפ ןוא ןיא ןרָאי עלַא יד ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןענייז סָאװ ,"סקיריל, רעדָא *ןטעלּפוק;
 -רענַאקירעמַא ןוא רענַאקירעמַא טקָארבעגנײרַא זיא'ס עכלעוו ןיא ,רעטַאעט ןשידיי
 ,וװ .זַא .א ןעייסע ןעמעננײרַא טפרַאדַאב ךיוא ןעמ טלָאװ ןַאד רעבֶא ,ףָאטש רעשידיי

 ,טייוו רָאג ,רָאג קעװַא ןיוש רימ ןטלָאװ לָאמטסנעד ױעבָא
 יו ,ןטנעמעלע-קיּפע ליפ ןעגנופַאש עשירעטכיד עקינייא ןגָאמרַאפ לָאמטפָא

 -יל ,עשירעטכיד ןופ גָאװרעביא ןַא רימ ןבָאה ןעגנורעדליש-עזָארּפ ענעדיישרַאפ ןיא
 טשינרָאג עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ ןשיװצ ןצענערג יד ןענייז ףוס לכ ףוס .,ןוויטָאמ עשיר
 וליפא ךיז ןטייב ןוא טפָא ךיז ןפערט רעלייצרעד ןוא רעטכיד ןוא ,עפרַאש עכלעזַא
 -גַא רעד ןיא טרעוװ סָאװ ,לַאירעטַאמ ןקיטרַאנדײשרַאפ םעד ןיא .,?ןלָארק ערעייז טימ
 .ךעלרעּפנײשַאב ץנַאג סע רימ ןעעז ,טכַארבעג עיגָאלָאט

 רעמ טשינ ןענייז ןכַאז-עזָארּפ עיגָאלָאטנַא רעד ןיא עטכַארבעג יד זַא ,רָאלק זיא'ס
 -עט רענַאקירעמַא ףיוא ןענַאמָאר ,ןעגנורעדליש ,ןעגנולייצרעד םי םענופ ןּפָארט ַא יו
 ןיא ָאד ןענייז עכלעוו ,ןטלַאטשעג ןוא ןשינעעשעג עשידיי-רענַאקירעמַא טימ ןוא סעמ
 ,ּפ ,שַא םולש ,ןיביל ..ז ,ןירבָאק .ל ייב סרעדנוזַאב ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעגיה רעד
 -לצ ךָאנ ןוא ךָאנ ייב ןוא ושָאטַאּפָא .י ,ווָאטַאנגיא .ד ,יָאבַאר .א ,ָאריּפַאש .ל ,ןייבשריה
 -נַא רעד ןיא ןעגנערב טנָאקעג רעבָא ןבָאה רימ .רעביירש עשידיי ערעגניי ןוא ערעט
 ,ןטייז עטלייצעג ףיוא --- ךיוא סָאד ןוא רעביירש ַא ןופ ןכַאז עקינייא זיולב עיגָאלָאט

 -נַא רעד ןופ לייט ןטייווצ ַא ןכיגניא ןבעגסױרַא ןוא ןטיירגוצ רימ ןענָאק יאוולה
 ,ןבעגוצנײרַא ןזיװַאב טשינ ןבָאה רימ סָאװ ןלופרַאפ ןוא ןצנַאגרעד לָאז סָאװ ,עיגָאלָאט
 ,עיגָאלָאטנַא רעקיטציא רעזדנוא ןיא ,טרָא ןיא לגנַאמ בילוצ

 -שזליש ערערעמ ןעמונעגניירַא טשינ ןבָאה רימ סָאװרַאפ ,הביס יד !יא סָאד ןוא
 עכלעוו ,ןעגנולייצרעד ,ןענַאמָאר ליפ ןופ ןגוצסיוא ערעלופ ,ןעלטיּפַאק ערעסערג ,ןעגנור
 -עג טָאה סָאװ ,עיגָאלָאטנַא יד זיא ךיוא ױזַא .ןרעו ןעמונעגניירַא טפרַאדַאב ָאי ןטלָאוו
 -יישרַאפ ןופ קרעוװ ָאד ןלעפ סע .ןטייז 896 זיב ןסקָאװעגסיױא ,ןטייז 400 ַא ןטלַאה טלָאז
 -נַא רעזדנוא זיא ףוס לכ ףוס .סע ןרעױדַאב רימ ןוא .רעלייצרעד ןוא רעטכיז ענעד
 ןוא טזומעג ןבָאה ,גנילטשרע ןַא ,סעיינ ַא ,םענרַאפ ןוא רעטקַארַאכ ריא ןיא ,עיגָאלָאט
 -כָאנ רעסיורג ַאזַא ןייז טעו רשפא ,טסייוו רע .ןזיולב ןוא ןרעלעפ ןייז טפרַאדַאב
 ןכיגניא רָאג ןטכַארט ןענָאק ןלעוו רימ זַא ,עיגָאלָאטנַא רעקיטציא רעד ךָאנ גערפ
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 ,ןייטשנרָאב .מ יו ,רעביירש ןופ ןכַאז ןלעפ'ס .עגַאלפױא רערעלופ רעטייווצ ַא ןגעוו
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא רישעק .י ,ןרעּפלאה עמורפ ,לטקייז .ש ,גרעבדלָאג חנ

 -רעד ןוא רעדיל -- ,קרעוו םוש ןייק ןיירַא טשינ עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןענייז סע
 העדב טַאהעג ןבָאה רימ עכלעוו ,רעקיאַאזָארּפ ןוא רעטכיד עקינייא ןופ --- ןעגנולייצ
 -ָאטנַא רעד רַאפ ןבילקעג םַאזקרעמפיוא ןעגנופַאש ערעייז ןבָאה רימ .ןעמענוצניײרַא
 טשינ ...ןוא ,ןיײרַא טשינ ןעגנופַאש ענעבילקעגּפָא עלַא יד ןענייז ,רעדייל ,רעבָא .עיגָאל
 םיכסמ זדנוא טימ רענעייל רעד טעװ רעכיז ןוא ,ןטלַאה רימ ןוא ...דלוש רעזדנוא בילוצ
 -רַאפ זדנוא ,תועשר בילוצ ןבָאה ,טנַאקַאב יו ,עקינייא ,טסולרַאפ רעייז זיא/ס זַא ,ןייז
 -טימ ןוא ןסירעגטימ ןענייז רעדיוו ערעדנַא ,ןעמעננײרַא ןכַאז ערעייז ןלָאז רימ ,ןטָאב
 זיא סָאד ןוא ,ןסיורד ןיא ןבילברַאפ ךיוא ןענייז ייז ןוא ,ענעי ךרוד ןרָאװעג טּפעלשעג
 -ָאטנַא רעשירָאטסיה רעטנַאזָאּפמיא רעד ןיא "הלחנו קלח םהל ןיא; סָאװ ,הביס יד

 טימ סע ןענעכייצרַאפ רימ .רעלופ-סָאװ ,רעצנַאג-סָאװ ןייז טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,עיגָאל
 .יטייגרעד םיחא-תאנש ןוא םניח-תאנש סָאװ וצ ןזיײװַאב וצ רעױדַאב

 -רַאפ רעלייצרעד רעדָא רעטכיד ןייא זיא לָאמטּפָא זַא ,ןקרעמַאב ךיוא ןליוו רימ
 טימ --- רעטייווצ ַא ןוא ,ןעגנורעדליש רעדָא רעדיל טימ --- ןכַאז ערערעמ טימ ןטָארט
 יִד .תונווכ עלעיצעּפס ןייק רעירפַא ןופ טַאהעג טשינ ייברעד ןבָאה רימ .ןכַאז רעקינייוו
 טשינרָאג ,סױרַא ךיז טזייוו ,זיא ,עיגָאלָאטנַא ןַא ןלעטשפיונוצ ןוא ןעלמַאז ןופ טעברַא
 "רעד-רעטכיד לָאצ ַא ןופ טַאהעג רימ ןבָאה לָאמ עלַא טשינ .,עטושּפ ןוא עטכייל ַאזַא
 ךיוא ױזַא ןוא .ףָאטש ןקיסַאּפ םעד ןביילקוצסיוא טענַאװנופ ,רעכיב גונעג רעלייצ
 ןגירק וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ .רעביירש ערעגניי ןוא ערעטלע ןופ ןטערטרַאּפ יד טימ
 -סיוא ןבָאה רימ .?סטַאק; עקיסַאּפ ןכַאמ וצ ךיז טזָאל סע עכלעוו ןופ ,רעדליב רעמ-סָאװ
 לָאצ ַא ןופ ךיוא יװ ,*?ָאוייאפ רעד ןיא רעטעברַאטימ ןופ טײקמַאזדלודעג יד טצונעג
 -ַאב טשינ רימ ןבָאה ,ןעגנואימַאב ערעזדנוא ףיוא טקוקעג טשינ :ךָאנ ןוא .טניירפ
 ערעגניי ןוא ערעטלע עקינייא ןופ סעטַאד-סנבעל עכעלטקניּפ עלַא ןעמוקַאב וצ ןזיוו

 .ןרעוו טריגערָאק רעכיז ןפרַאד סעמַאד עקינייא ,רעביירש
 -סניגמוא-לָאמטּפָא ,ענעבעגעג יד ייב עטסעב סָאד ןָאט וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ

 ףיורעד ָאד זיא ,ןזיולב עטסנרע ןטרָאד ןוא ָאד ןַארַאפ ןענייז'ס ביוא .ןעגנוגנידַאב ,עקיט
 -רָאג טסיב ןיילַא וד --- ,"רומגל הכאלמה ךילע אל; :טרָאװ-גנורעפטנערַאפ עטלַא סָאד
 | . . . טעברַא ערָאג יד ןקידנערַאפ וצ ביוחמ טשינ

:10 

 -ַאש-עזָארּפ ןוא עשירעטכיד ןעמונעגניירַא עיגָאלָאטנַא רעזדנוא ןיא ןבָאה רימ

 עכלעוו ,רעביירש ןופ ןוא ,רָאי 80 ַא ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טסַאטרַאפ ןעניז סָאװ ,ןעגנופ

 רעבירעד זיא'ס .רָאי ןעצ טרעדנוה ןופ טינשּפָא-טייצ ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז

 ,ןעגנורעדליש ןוא סעמעָאּפ ,רעדיל לָאצ עסיורג ַא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא ךעלריטַאנ

 רעד טול ,טלַאהניא ןטיול ןענייז ,רעירפַא תורוד טימ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ

 -ירּפ ןטלעז-טשינ ןענייז רעדיל עקינייא .טרעטלערַאפ לסיב ןייש ַא ךַארּפש ןוא םרָאפ

 יז ןבָאה רימ .טזָאלרָאװרַאפ קרַאטש ןעמרָאפ-קורדסיוא ערעייז ןוא וויאַאנ ,וויטימ

 -וויאַאנ ןוא טייקוויטימירּפ רעצנַאג רעייז טימ לייוו ,ןבירשעג ןענייז ייז יוװ טכַארבעג

 םעד ןופ אווינ-רוטלוק םעד ןופ ףירגַאב ַא ןוא גנולעטשרָאפ ַא ךָאד זדנוא ייז ןביג טייק

 ןופ זיירק-ןליפעג ןוא-ןעקנַאדעג םעד ןגעוו ןוא ןרָאי עקילָאמַא טנַארגימיא ןשידיי

 יד ךרוד קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,רעטכיד םעד ,?ןטלייװרעדסױא, םעד

 -עד םעד ןופ טלעוו עכעלרעניא יד ,דנַאטשוצ-טימעג םעד רעדיל ?ענעפלָאהַאבמוא,
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 -לטיממוא יד טָא דָארג זיא לָאמטּפָא ,אברדא ןוא .רעסַאפרַאפ-ןזרעפ ןשידיי ןקידטלָאמ

 "עטכיד ןוא שירעלטסניק *רעטנוא ןעקניה; סָאװ ,ךעלדיל ןוא רעדיל עוויטימירּפ ,ערַאב

 ,ןבערטש-ןבעל םענופ ןכירטש עקיטכיוו ,םיטרּפ עטנַאסערעטניא סױרַא ןעגנערב ,שיר

 ורהזה; ,רעביירש-סקלָאפ ןוא-רעטעברַא עטושּפ-טסָארּפ יד ןופ ןעגנומיטש-ןליפעג יד

 לָאמטּפָא ןעמוק ייז ןופ לייוו ,רעטכיד *עמערָא; רַאפ ןטיה ךיז רימָאל --- ,"םיינע ינבב

 .ןעגנוגָאזסױרַא ןוא ןשינעבעלרעביא ,ןקורדנייא עכַאפנייא ןוא עטכע סױרַא

 רימ ןבָאה ןעמרָאפ עטושּפ רָאג יד ןיא ןוא ןקורדסיוא עטרעטלערַאפ ערעייז ןיא

 יד ןריטיצ ָאד ריִמָאל ןבעל םענעי ןופ דליבּפָא םעד ,טייצ רענעי ןופ גנַאלקּפָא םעד

 ןבירשעג טָאה גורפ ןועמש רעטכיד רעשידיי-שיסור רעטסואווַאב רעד סָאװ ,רעטרעוו

 "רעדיל עשידיי, ,סנָאדרָאג ,ןייז ןופ ןעניישרעד םוצ ,"ןָאדרָאג לכימ וצ; דיל ַא סנייז ןיא
 ןברָאטשעג ןוא 1822 ןיא ןריובעג זיא ןָאדרָאג לכימ --- ,1889 רָאי ןיא טכעלטנפערַאפ)
 עשידיי-שיסור עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא טייצ רענעי ןיא .גורפ ןועמש ,(1890 ןיא
 -סקלָאפ ןשידיי ןרעטלע םעד ,ןָאדרָאג לכימ וצ ױזַא טביירש ,רעטכיד עטסואווַאב

 : רעטכיד

 טדײלקעג עזומ עשידיי רעייא עז ךיא
 ,םידגב עשידיי עשידָאמטלא ,עטסָארּפ ןיא
 טיינעג ייז ןענייז רעבָא רַאפרעד
 . . . םעדָאפ ערשכ טימ יא ,קרַאטש יא : שיטאבעלאב

 : רעטייוו ןוא
 ךייט א יװ טסילפ סע ןוא טדיז סע ןוא טכָאק סע
 ,ךייא ייב הרוש רעשינַאגראשז רעדעי ןופ
 ,רמז םייב לקשמ ןייק ןוא רוזעצ ןייק ָאטינ
 ,רעמע ןַא טימ ּפעש שטָאכ ז- ןרערט רעבַא ראפרעד

 ,ץרעמש ןוא רעיורט ןוא גָאטײװ רעבָא ראפרעד
 ,ץכערק ןשידיי ןתמא ןטימ וצרעד
 ,ןרעװ קידעבעל ןָאק רעטיוט א ןכלעװ ןופ
 ,ןרערט ערעטיב ןיא ןסיגעצ ךיז ןייטש א

 ,(133:132 ז"ז ,2 'ב ,ןטפירש עלַא -- גורפ .ש)

 ךיוא ךיז טזָאל ,ןָאדרָאג לכימ ןגעוו ןבירשעג לָאמַא טָאה גורפ ןועמש סָאװ סָאד

 ןענייז סָאװ ,רעדיל ערעייז ןוא עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידיי עקילָאמַא יד ןגעוו ןגָאז

 ןרערט רעבָא רַאפרעד, ,"םידגב עשידיי עשידָאמטלַא ,עטסָארּפ ןיא טדיילקעג; טּפָא

 יז ןופ עקינייא ,רעטכיד עשידיי ערעטלע יד ןשיווצ ."רעמע ןַא טימ ּפעש שטָאכ --

 סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ ןעוועג ןענייז ,ןרָאי עגנוי-רָאג יד ןיא ןברָאטשעג ןענייז
 רעייז ןוא ,ןרעטסומ עשיטעָאּפ ןייק ןופ טסואוועג טשינ ןוא ךיז רַאפ טַאהעג טשינ ןבָאה

 -עלּפטנַא, ןַא ,"גנודניפרעדפ ענעגייא-סיואכרוד ַא ייז ייב ןעוועג זיא ןפַאש שירעטכיד

 יד ,רעוויטימירּפ ַא ןעוועג עקַאט זיא טנעמורטסניא רעייז .?ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ גנוק

 רעבָא רַאפרעד ,ענעפילשעגמורַא-קינייװ -- רעדיל יד ןוא ערַאבלטיממוא -- ןעגנַאזעג

 | ,"םעדָאפ ערשכ טימ יא ,קרַאטש יא, ,טכע

 -ַאש עשידיי יד ךָאנ ןגלָאפוצכָאנ טײטַאב ןוא סערעטניא סיורג ןופ זיא סע ןוא

 ןעגנורעדנערַאפ יד ,ןעגנורעסעבסיוא יד ןעעז ןוא רעקילדנעצרָאי ןופ ףיול ןיא ןעגנופ

 סָאװ ,ןעגנורעדנערַאפ עכעלטנירג יד ןופ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ ,ליטס ןוא ךַארּפש ןופ

 -ליש ןוא רעדיל יד .עסַאמ רעשידיי רעד ןופ ,שטנעמ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא רָאפ ןעמוק

 טעּפמיא ייז ןיא טמוק סע ,טפַאז ןוא טפַארק רעמצלַא רעטיײו-סָאװ ןעמוקַאב ןעגנורעד

 .טפַאשרעטסיײימ עיינ ךיוא קיטייצכיילג ןוא גנואווש ןוא
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1. 

 -געמ יד ןבָאה רימ ןלעוו ,עיגָאלָאטנַא עצנַאג יד ךיז רַאפ ןבָאה ןלעוװ רימ ןעוו
 עטלמַאזעגפיוא עלַא יד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו לָאצ ַא ןעלדנַאהַאב וצ טייקכעל

 . סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ליפ סױרַא ךיז ןקור סע ןוא ָאד ןענייז סע .סױרַא ןפור ןעגנופַאש
 ןיא טכַארבעג ןענייז סע .ןרָאי עלַא יד ןופ ןפַאש ןשידיי םעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז
 רעדיל לָאצ עסיורג ַא ךיוא ןוא רעטכיד ןייא ןופ רעדיל ערערעמ עיגָאלָאטנַא רעד
 ןענייז ןעגנופַאש יד .סעמעט עקיבלעז יד ןוא ענייא ףיוא רעטכיד ענעדיישרַאפ ןופ
 רעביירש ךרוד ןוא טינשּפָא-טייצ ןגנַאל ַאזַא ןיא רעלטסניק עשידיי יד ךרוד טסַאפרַאפ
 רעשירעלטסניק רעקיטרַאנדײשרַאפ ַא ןופ ןוא ָאווינ-רוטלוק ןקיטרַאנדיײשרַאפ ַא ןופ
 ןוא ןכיילגרַאפ עכעלריפסיוא עקידנעייג טייו ןכַאמ ןענָאק טעװ ןעמ .הגרדמ
 ןוא גנַאג םעד ןענעכיײצנָא ,לַאירעטַאמ ןטערקנָאק םעד ןופ ךמס ןפיוא ,ןענָאק טעוו'מ
 ןוא ןטעָאּפ ,רעביירש עשידיי יד יװ ןזיײװַאב ןוא ןפַאש ןשידיי םעד ןופ סנכייצ-געוו יד
 "יא ךעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ טימ ןוא תופוקת ענעדיישרַאפ יד ןופ ,רעלייצרעד
 -כעלגעמ עשירעטסיימ ןוא ןטנעמַארעּפמעט יילרעלכ טימ ןוא *ןעגנודָאלנָא; עשיאייד
 עשידיי-טשינ ןוא עשידיי ,עסיורג יד טכַארבעגסױרַא ןוא ןעמונעגפיוא ןבָאה ןטייק
 ,ןפַאש ןשידיי םעד ןופ ןטקנוּפ-ךיוה יד רערָאלק ןפיירגַאב ךיוא ןלעוו רימ .עקירעמַא
 | .?סעגַאלרעדינ; ןוא תונוחצנ יד ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןשינעכוז יד

 -עגנָא עקינייא ןגערפּפָא ךיז ןזָאל ןקורדנייא עקיפיואנביוא עטשרע יד ןופ ןיוש
 גנוריציפיסַאלק ןוא גנולײטרעדנַאנַאפ רעגנערטש רעד ךייש סָאװ ,ןעגנוטּפױהַאב ענעמונ
 עטסואווַאב-קרַאטש רענַאקירעמַא-שידיי יד ןופ --- אליממ ןוא גנוטכיד רעשידיי רעד ןופ
 ףיוא ,עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס ףיוא רעלייצרעד-רעטכיד עטסואווַאב-רעקינייוו .ןוא
 -ידניא-ןייר ןוא רעטכיד-ללכ ףיוא ,עוויטקעיבוס-סיואכרוד ןוא עוויטקעיבָא-גנערטש
 טזייוו סע .,רעטכיד-סקלָאפ ןוא רעטעברַא ףיוא ,ןטעָאּפ עשידיחי ןוא עשיטסילַאודיװ
 .ַא -- לָאמטּפָא ןוא ,עקיטכיר ןייק טשינ זיא גנולייטעצ עפרַאש יד טָא זַא ,סױרַא ךיז
 ךיוא רימ ןבָאה רעטכיד עשידיחי-וויטקעיבוס *ענעגירשרַאפ, לָאצ ַא ייב .עשלַאפ
 קרַאטש ייב ןפערט רימ יו טקנוּפ ,ןעגנופַאש עטקיטעזעגנָא-לַאיצָאס ,עטדנעוװעגנָא-ליצ
 -רעדיוו עלַאיצָאס ןופ רעדיל ,ףמַאק ןופ רעדיל ןטעָאּפ עשיטסילַאנָאיצַאנ ?עטגיוורַאפ;
 ערעלוּפָאּפ עטסואוװַאב ליפ ייב .לגנַארעג-ןסַאלק םענעכָארּפשעגסױא ןופ ןוא ןכורּפש

 -ָאמ ןוא ןטנעמעלע עקידנַאנַארעדיװ ןוא עכעלצעזנגעק רימ ןפערט רעטכיד עשידיי
 ייב רימ ןעעז סָאד .רדסכ ךיז ןשימ ןשינעבעלרעביא עשיללכ ןוא עשידיחי .ןוויט
 זיב רעטייוו ױזַא ןוא טַאלבנזיור .ה ,שָאוהי ,ןיסעיל .א ,דלעפנעזָאר .מ ,יקסוועשטניוו ,מ

 ןשידיי ןרעדנַא רעדָא םעד ייב ןָא ךיז ןסיוטש רימ ,רעטכיד ערעגניי ןוא עגנוי יד
 ןיא ןענייז סָאװ ,ןצכעגָאז ןוא ןוויטָאמ ףיוא ,ןשינעטכַארט ןוא ןעגנומיטש ףיוא רעטכיד
 -ימרַאפ) "ןילובגה שוטשט; ןטפָא םעד טָא .ייז רַאפ שיטסירעטקַארַאכ טשינ ללכ גולפ

 ענלעצנייא ייב רָאנ טשינ רימ ןריטַאטסנָאק (ןצענערג עפרַאש ןופ גנושיוטרַאפ ,גנוש
 -רַאפ ןיא סעּפורג-רעטכיד ענעכָארּפשעגסיױא ענעדיישרַאפ יד ייב ךיוא רָאנ ,רעטכיד
 עטכישעג רעד ןיא ןוא גנַאג םעד ןיא ןדָאירעּפ עשירעלטסניק-שירעטכיד ענעדייש
 -עמַא ןיא (עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא -- רעמ ךָאנ ןוא) רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 ףיוא רקיעב גנונָאטַאב יד ,גָאװרעביא רעד זיא טייצ ןייא ןיא סָאװ ,טשינ רעמ .עקיר
 םעד ףיוא טלעטשעג ּפָארט רעד טרעוװ --- טייצ רערעדנַא ןַא ןיא ןוא ןלַאיצָאס םעד
 לָאמעלַא ןטלַאה סָאװ ,עקירעמַא רעשידיי רעד ןופ רעטכיד לָאצ ַא ןדייס ,ןלַאנָאיצַאנ

 סָאװ ןוא טשינ ןרעה ןוא ןעעז סָאװ ןוא "ךיא; םענעגייא ןיא סיואכרוד ךיז ןעלגיּפש ןיא
 -כיד עכעלקנערק עקיזָאד יד .טשינ ייז טריסערעטניא *ךיא, רעייז ץוחמ ךַאז ןייק



 ליזײמ ןמסג : 32

 -יטנַא ךות ןיא זיא יז לייוו ,עיגָאלָאטנַא רעזדנוא ןופ טזָאלעג ןסיוא רימ ןבָאה גנוט
 ,ךעלדעש -- אליממ ןוא ךעלטפַאשלעזעג-יטנַא ,שיקלָאפ

 ןיא טריוויטלוק ןבָאה ?ןטסיכיזניא; יד ןופ ךיוא יו ,"עגנוי, עּפורג רעד ןופ עקינייא
 -ָאסײטנַא ןוא עשידיחי-סיואכרוד יד טייקכעלטנפע רעד ןיא טרידנַאגַאּפָארּפ ןוא ךיִז
 -יטנַא עשילרעטסיוא וצ זיב ןעגנַאגרעד טּפָא ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע ןוא ןוויטָאמ עלַאיצ
 .ןעגנַאזעג ןוא ןצכעגָאז עשיקלָאפ

 רעמצלַא זיא סָאװ ,גנוטכיד רעד טָא ןגעק עיצקַאער ,עכעלריטַאנ ,עפרַאש ַא יו
 ןענייז ,ךעלביטש עשיטסילַאודיװידניא ןיא טקוררַאפ ךיז ןוא ןסַאג עטיירב יד ןופ קעוװַא
 -טימ .,ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא רעטכיד-רעטעברא עשידיי עוװיסערגָארּפ יד ןעמוקעג
 ,ןפַאש ןקידנלַאש רעייז ןוא ןטעָאּפ עשיטעווָאס-שידיי עקידנזיוובפיוא יד טימ ןסירעג
 ןיא רעטכיד עשידיי ערענָאיצולָאװער יד טימ ןפוררעביא ךיוא ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה
 ןופ ןוא *עגנוי, יד ןופ רעגָאז-טרָאװ יד ךרוד ןענייז סָאװ ,ןרענָאיּפ יד טימ ,עקירעמַא
 ,ןרָאװעג טרירָאנגיא ,לַאפ ןטסעב ןיא ,רעדָא ,ןרָאװעג ןגירשרַאפ ?ןטסיכיזניא, יד

 ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל יד ןופ םירבחמ יד ןגעוו ןרעפיצ רָאּפ ַא -- ףוסל ןוא
 ,עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןעמוק עכלעוו

 ןענייז ייז ןופ .רעלייצרעד ןוא רעטכיד 210 ךוב םעד ןיא ןטָארטרַאפ ןענייז סע
 עטסערג יד ,(רָאי 120 זיב) ןפַאש ןוא ןבעל 108 ןוא ,2 "תמאה םלוע, ןפיוא
 -1891 ןיא ןוא ,59 -- 1890-1881 רעקילדנעצרָאי יד ןיא ןריובעג ןענייז רעביירש לָאצ |

 ' ,23 זיא -- סנירעטכיד לָאצ יד ,66 -- 0
 -טימ ליפ רימ טָאה עיגָאלָאטנַא רעד רַאפ רעדיל יד ןעלמַאז ןופ טעברַא רעד ןיא

 -סורַא ןייז רַאפ ןיקייה .נ 'ח םעד טמוק ןקנַאד ןלעיצעּפס ַא ,ענעיכ יורפ ןיימ ןפלָאהעג
 ןוא סיילפ ןייז רַאפ רעדניל .ח רעצעזטפירש םעד ןוא ,רוטקערָאק יד ןענעייל וצ ןפלעה

 .עיגָאלָאטנַא רעד רַאפ ךעלטייז יד ןצעזרעביא ןֹוא ןצעז וצ דלודעג
 ערעזדנוא וצ *טרָאװ ןשידיי ןיא עקירעמַא; עיגָאלָאטנַא יד רעביא טציא ןביג רימ

 סָאד טכַאמעג ךעלגעמ ןעגנורעייטשייב ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,רענעייל-טניירפ
 -200 םוצ וצ טגנָארט ףוקיא רעד סָאװ ,קרעוו עקיגָאװ סָאד --- ,ןעניישרעד לָאז קרעוו
 .עקירעמַא ןיא בושי ןשידיי םענופ לבוי ןקירָאי

 ליזיימ ןמחנ
 ,1955 ,ילוי ןט18 םעד



 ןַאדרַאנ בייל הדוחי
 1829 ןיא ןריובעג

 1892 ןיא ןברָאטשעג

 ץיװָאקילעז .ג ר"ד וצ

 ןפימ םעד םי ןרעביא
 ,ןרָאפעגקעװַא ומסיב
 ןפילגָאריה ןופ רַאסעּפַארּפ
 .ןרָאװעג עקירעמַא ןיא

 ,רעפעב ןעד ןעוועג טינ טלָאװ

 ,טעמאז ןיא ןבילבענ טסלָאװ וד

 ,רַאסעפָארּפ טָאטשנָא ןוא

 .דמלמ ַא ןרָאװעג

 רעכיז ןאד ןעוועג טסלָאװ וד
 ,אבה םלוע לקיטש ןייד טימ

 רעכינ ןרָאװעג טסלָאװ ןוא
 .יאבג ַא לוש רעסיורנ ןיא

 טייצ רעצרוק ןיא וטסנַאק טציא
 ,ןושל רעזדנוא ןסעגרַאּפ
 טייקשידיי ןייד רַאפ ןוא
 .ןשָארג א טינ ךיא ביג

 ןעקנעש ריד טנייה ךיא ליוו םורַאד

 ,ןעמַארג יד טימ לכיב סָאד
 ןעקנעדעג םנטסקינייוװ טסלַאז ןד

1887 

 רעד ןיא עיגָאלָאטּפיגע ןופ רָאטקעל רענעזעוועג -- ץיװַאקילעז .1ג .רד

 ,1887 ןיא דנַאלסור ןופ ןעמוקעג ,עקירעמַא ,עיפלעדַאליפ ןיא לושכיוה
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 רעונוצ םוקילא
 1836 ןיא ןריובעג

 1889 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1913 ,רעבמעטּפעס ןט22 םעד ןברָאטשעג

 דנאל ענעדלָאנ סָאד

 ,טרעהעג דניק סלַא ךיא בָאה עקירעמַא ןו =

 : דנַאנַאב ןדער ןנעלפ ןשטנעמ ןעוו

 -- ,דרע סעסובמַאלָאק ףיוא טבעל ןעמ ךעלקילג יו,

 ."דנאל ענעדלַאג ַא זיא סָאד
 ,טקוקענכרוד רפס םעד ,ןעמוקעג רעהַא ןיב ךיא

 .טקורדעג טַאלב ןדעי ףיוא זיא רעיורט ,ןרערט

 ,טכידעג טיימש עסַאמ יד ואוו ,ןסאנ עגנע יד ןיא

 ; טכיזעג ןפיוא טגיל קילגמוא רעד ,ערעטצניפ ,עמערָא ליפ

 ,טכַאנייב זיב ירפ ןופ טייטש

 .טכַאמשרַאפ ןוא טנערברַאפ ןּפיל יד

 ,טנעס ַא רַאפ דניק ןייז ריקפמ זיא רעד

 ,טנער רַאפ גנוניואוו ןופ ןעמ טפרַאו םעד

 טימעג ןרעווש םימ ענירג ליפ

 ,טירטס ןיא רעננוה ןופ ןלַאפ

 ,דנַאנַאב טייחקנַארק טימ תולד ליפ

 ,דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא ץילַא

.2 

 קעװַא ָאד טמיווש ןבעל סרעטעברַא םעד

 ; םייווש םענעגייא ןייז ןופ ךייטמ ַא ןיא

 ,"קעלס , ןיא טרעגנוה ןוא "?יזיב, ןיא טעװערָאח

 ,"םיילּפ , ןייז טימ קערש ןיא קידנעטש זיא ןוא

 ,טקעיַארּפ ריא רָאפ טנייל עיינ א ןישַאמ ַא יו

 ."טקעסעג , קירבַאּפ ןופ ןרעוו רעטרעדנוח רעטעברַא ליפ

 ,לָאמ ןדעי ןעמ טעז ,קיטסיטאטס יד רָאנ טזעל

 ,לָאצ ןיא קידנעטש ךיז טרעפערגרַאפ ,סעקילַאק ,םּפמערט-ןסַאג ליפ

 ,טרעוו ַא ַאד טָאה רַאטעלָארּפ רעד

 ,דרעפ יד "סרַאק-טירטס , ןיא יוו טקנוּפ
 .טלַאפ רע ןענַאװ זיב ,טפיול ,טפיול
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 35 רעזנוצ םוקילא

 ,טלַא טינ ַאד טרעוו רעטעברַא ןייק

 ,םיר א ענישַאמ ַא טיג םעד
 ,סיפ ןַא טעברַא ןופ טביילב רעד

 ,טנַאה ַא ןָא רעד ,דנילב טרעוו רעד

 ,דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא ץלַא ןוא

3. 

 ,ֿפָארַא טומ ןופ ָאד טלַאפ רענירג רעד

 ,םורַא ןעלגניר םיא רעפיול ןעוו

 ,ֿפָאק םעד ּפָא טרעק ,טעז ןַאמסילָאּפ רעד

 ! םוטש זיא סָאװ ,ןַאמ רעד רקפח יו

 ,"טרָאק, ןיא טּפעלש ןעמ קר ,לגעוו ןטימ רעלדעּפ םעד

 .טרָא ןַא "סמוט, ןיא םיא ןעמ טקנעש ,קיטנוז םוא טלדעּפ

 ,םוג טינ םיא זיא ָאד ןעד ,רע טזייררַאפ "טואס, רעד ןיא

 .טולב סָאד ףיוא טינ טנָאמ רענייק ,םינורה ; טרָאד רעלדעּפ ליפ

 ,"לעיירט , ןטסנעלק םעד רענייא טָאה

 ,"לייב , ןיא םנגייא ןייז רֶע טלעטש

 ,טוט עקינייז סָאד רעיָאל רעד

 .טולב לסיב טצעל ןייז םיא טקָאס

 ,טליפרעד טינ דלָאג טימ םיא ךיא בָאה

 ; טליּפשרַאפ טּפשמ ןיימ ןיוש זיא ןַאד

 ,דנַאש טימ טייחראוו יד טייג קידוצ

 !דנַאל ענעדלָאג : ןעמ טפור סָאד ןוא

4 

 ,ּפָאק םנשטנעמ ַא טרעוו ַא ָאד טָאה ליפ

 .םונימ ןייא ןייק רעכיז טינ

 ,ּפָארַא געוו ןופ "ןיירט, 8 טייג טרָאד

 ,טולב-ךשטנעמ טימ ךייט ַא

 ,טרילרַאפ ןעמ סנבעל סָאװ ,ןקירבַאפ ןוא "סראק-טירטס , ייב

 .טריפ ןוא טוט רע ,טעז ןעמ קר ,"יזיב , זיא סנַאלובמַא רעד

 ,טרידָאלּפסקע גנילצולּפ ,ןליוק ןעמ טבָארנ ןטרָאד

 .טריניאורעצ ןיוש ןרעוו סעילימַאפ רעטרעדנוה

 טכַארבעג קרָאי-וינ טָאה רעפּפָא ליפ

 ; טכַאנייב סרעייפ עריא ןופ

 ,ךיוה "רָאלּפ , יירד ןופ ןעגנירּפש יד

 ,ךיור ןופ עטקיטשרעד ןביילב יד

 סַאנ ןפיוא ןלַאפ "ּפיעקסע-רעייפ , ןופ

 -- .ׁשַא ףיוא עטנערברַאפ רעדניק

 ,דנַאטשַאב-סנבעל רעד ךעלרעפעג יו

 !דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא רעיה
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 ,קילב א רעיה טינ ,טכעלשעג-ןעיורפ סָאד

 -- ? טלַאטשענךעמולב רעייז זיא ואוו

 ,קירבַאפ ןיא יז טעברַא ךָאנ דניק סלַא

 ,טלַא יז טרעוו ןרָאי ןָא

 ,טייחרעמוטש ריא ןרעלקרעד הּפוח רעד ןופ ךעלגנעטש יד

 ; םיירדראפ ּפָאק רעד רעמ טרעוו ןופרעד ,םויּפָא זיא ןטַארייה ריא זַא

 ,טצעשעג לונ א יו זיא רעטציא זיב ןעווערָאה ריא

 ,טציא ןטרַאװרעד ריא עכלעוו ,ןטפַאל יד ןנעק

 ,זיור יד ןיוש טקלעווראפ סע ךינג יו

  ,זיוח א "ןדנעטא, ןיוש זומ יז

 ,ור ןייק ריא םיג "יבייב , יד

 ; וצרעד "סרעדרָאב , יירד ַא טלַאה ןוא

 ,?רָאלּפ, םעד ןוא שעוו יד ןשַאװו זומ

 ,רָאי ןופ רעכַאװש ןרעוו ןטפערק יד

 ,דנַאטשאב-ןעיורפ רעד קירעיורמ יו

 !דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא רעיה

6 

 ,ּפָארַא טרָאד טקוק "ןואט-ןואד , קרָאידוינ ןיא

 ; טסעּפ עלעגער א זיא טפול יד ואוו

 ,ּפָאק א ףיוא ּפָאק ַא "סטנעמענעט ,, יד ןיא טגיל ןעמ

 ,טסערּפעג ךַאלרַאב ןיא גנירעה יד יו

 ,טסינעג ןאמערָא רעד סָאוװ ,ןזייּפש ןטרָאס עלַא יד ןוא

 ,טשימעג עקיזיר טימ רַאגָאז ,גָאבמוה טימ ,טייקשלַאפ טימ זיא

 ,טיונ רעד זיא רעזייּפש רעד עילימַאפ רעד ןופ זיא רע

 ,טיומ ןיא זיב רעקנַארק ַא טביילב ,סעכעלדעש טימ םיא ןעמ טּפָאטש

 ,רעצ םעד ןעזוצ סע ןַאק רעוו

 ,ראק ןופ ןעגנירּפש ךעלרעדניק יוו

 ,טנעה יד ןיא לופ "םרעּפײּפסוינ, טימ

 ,טנעס א ןענידראפ ךיז ןריקיזיר

 ,לופ טרָאד תולד רעד זיוה ןיא

 ,לוקס ןופ רעדניק ּפָא ןעמ טסייר ןַאד

 -- דנאטשראפ ןָא ,טבערגרַאפ ןביילב ייז

 !דנַאל ענעדלָאנ :ןעמ טפור סָאד ןוא

1 

 ,ריא ןיא רעכייר רעד טבעל ךעלקילג רָאנ

 ,ךיירגינעק ַא טציזַאב רע
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 ,ריבנ ַא עקירעמַא ןיא זיא --- ,טסריפ ַא ּפָארוי ןיא סָאװ

 .ךיילג ןדייב ןופ זיא טכאמ יד

 ,טסילפ ןכייט עלַא םי-טלץוו ןסיורג םעד ןיא

 .טסילַאטיּפַאק םוצ ךיז טיצ דנַאטשלטימ םעד ןופ םוטכייר סָאד ןוא

 ,סיורג זיא לַאטיּפַאק ןייז ,עיצנערוקנַאק ןייק טדאש םיא

 ; םיוא דלַאב עקניניילק ןרעוו ,עקנילייוו א ליּפש א טיג רֶע

 ! טרָאװ ןייז ןוא טכַאמ ןייז זיא קרַאטש יו

 ,"טרָאק , ןיא העד יד טָאה רע

 ,םימש ןייז רָאנ טליג *לָאה-יטיס , ןיא

 ,םיא ןענעפנח ןעגנוטייצ

 ,סניימ-ןליוק ןוא ,ליפ ןענַאב

 םנייז רָאנ זיא ,טרָאפ ןעמ ואוו ,דנַאל

 ,דנַאטש ןיא טינ טינ םיא רעביא

 !דנַאל ענעדלָאג סָאד זיא םיא רַאֿפ טָא

1892 

 רענירג רעד

4 

 ,טלעוו רעיינ ַא רַאפ ךיז טנכער עקירעמא
 ; ןריובעג יינ יו ריא ןיא זיא רענירג רעד

 טלעטשעג ףיש ןפיוא םיא טרעוו ןקָאּפ

 .ןרָאפ וצ טמוק רע ןעוו ,טלזָאמ ןוא

 ,רעבירַא טכייל םיא זיא ןקָאּפ סָאד

 ; רעביפ םעניילק א טימ טקידנעעג

 : גנירג טינ אקווד זיא ןעלזָאמ יד

 ; גנידצלַא ןופ ָאד רע זיא דמערפ

 ,ןבערטש וצ ךיז סָאװ וצ טינ סייוו רע

 ; ןבעל א ןכַאמ וצ ןענַאוװ ןופ

 ,ךס א ןשטנעמ עדמערפ טעז רע

 ,ךַארּפש רעד ןיא ,דנַאל םעניא דנילב זיא

 ! םריארַאפ טסיב וד !רעטנלע וד ,ָא

 ! םריפראפ רעהַא ךיד טָאה ,גנונעפָאה עשלַאפ יד

 טנַאלַאט ןייק

 טנַאה ןיא

 טנייה זיב טינ רע טפייוו

 טָאה ןוא
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 טָאמש ןיא
 ,טניירפ ןייק ןוא לאוג ןייק

 טיירט רע
 םייכ ןוא
 טלעוו ןייז ףיוא תוכאלמ
 דייל ןוא

 טייצ ַא
 ,טלעפ ןעלזָאמ יד זיב

.2 

 ,טלעטשעג ץעזעג ַא טָאה סובמָאלָאק זַא טנייש סע

 ; טלעוו רעיינ רענענופעג ןייז טימ ךַאמּפָא ןַא

 ,ןירַא ריא ןיא טמוק סָאװ ,רענירג רעדעי זא

 .ןייז רעלדעּפ ַא בױהנָא ןופ טגנידַאבמוא זומ

 ,תוצע ןעמעלַא ןופ וצ טרעה רע

 ,"סעשטעמ , טימ ןעלדעּפ וצ ןָא טגנַאפ ןוא

 ,טינ עכַארּפש יד סייוו רע לייוו ןוא

 .םירטס רעטסעה ןיא ןיימש רע זומ

 ,רוטּפ ךינ טינ רע טרעוו ןַאמסילָאּפ ןופ

 .רע טָאה יצ ,"סנעסייל , יד םיא טגערפ רע זַא

 ףאלענ טימ טפיול רע ,ךיא עז ַאד

 "! ףַארגעלעט רעד -- טנעס ןייא , טיירש ןוא

 ,טנערב רימ ץירַאה ןיימ ןוא ,ריד ףיוא קוק ךיא ןוא

 ,טנעס ןייק טזייל וד ןוא ,טכַאנ ַא ּפָא טסיירש

 ,טציא טעז

 ,טציווש רע

 ; "סגנער , טימ ןיוש טלדעּפ רע

 קעז טּפעלש

 קעּפ טימ

 ,סקעז יצ רָאלּפ ףניפ טכירק ןוא

 דניזעג ןייז

 דניצַא טניימ

 -- העש עדעי דלָאג טּפעש רע

 ,רע ןוא
 ,רעווש יו

 !ַָאד ןעלזָאמ ןיא טניל

3 

 ,ייבראפ ןעלזָאמ יד ךיילנ ןעייג ענירג עלַא ייב טינ

 .שטנעמ ןוא קילג ,טפאשקנעב ןָא טגנַאלַאב סָאד
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 ,יירד יצ ,ייווצ יצ ,רָאי ַא טלזָאמ רערעדנַא ןַא
 .ץנעטסיזקע ןא םָאװמע טמוקַאב רע זיב

 ךרּפ תדובע לכ ּפָא טוט רע

 : חרת יװ ,רעטמענ עלַא טניד ןוא

 ,"םאב , א ןזח םייב םיארונ-םימי

 ,סַאנ ןיא ןָאמעל טימ רע טייטש ָאד

 ,רעגננירג ןיוש זיא ךעלב ןופ "ירָאטקעּפ , א ןיא

 ,רענניפ א רע טסעגרַאפ ןטרָאד רָאנ

 ,סיוא לַאטיּפסָאה ןיא טייטש רע סָאװ

 !סױרַא ןבעל ןטימ טייג רע זיב

 ,גָאוו יד טניילרעד דרָאב ןייז ָאד ןוא

 .גָאט רַאפ נָאט ,רעפיול ןלַאפַאב םיא

 טערט רע

 טעבעג טימ

 ,(םיטירַאשט עשידיי) טירטס רעטכַא רעד וצ

 ,טרעה ןוא

 טרעוו רע יו

 . ,טירבענּפָא םילוזלז טימ

 טיױרמרַאֿפ רע

 ,טיונ ןייז

 ; טסילפ םיא ןופ ןרערמ ןוא

 מרָאװמנַא רעד

 ! טרָאפ : זיא

 .טשינ טימ קעווַא טייג ןוא

4 

 ,ןייז וצ רעזעלג א ךיז טנרעל ןוא טיירט רע

 ."ןואטּפא , ןופ "ןטירטס, עלַא סיוא טסעמ

 ;ןײרַא בוטש ןיא םענירג א טזָאל רענייא ןייק רָאנ

 :ןַאלּפ םעיינ ַא טניפעג ןוא טרעלק רע

 ,ןודמב םעד טימ רע טרעוו "רעלניב, א

 ; ןכָאװ יירד ןָאט רָאנ רע טעוו טפיזמוא זַא

 ,םָאװטמע "סעשזדיעוו , יד וצ טמוק'ס זַא רָאנ

 ,םָאב םייב ןטרָאד "םייט-קעלס, טרעוו

 ; ןעגנַאלַאב ןָאינוי םוצ שטָאכ ליוו רע

 ;ןעגנַאפמע טינ םיא ןעמ ליוו טרָאד רַָאנ

 ,"בעקס, רעטלגָאװרַאֿפ א טביילב רע

 .ּפעלק ןוא םילוזלז טּפָא טמוקַאב

 ,טברַאפעג טולב טימ זיא ּפָארוי ןופ ווירב ענייז ןוא

 ; טברַאמש רעגנוה ןופ טרָאד דניזעג עצנאנ ןייז זַא
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 טרעוו ןוא טרעלק רע

 ; תיב-ףלא ןופ דמלמ ַא

 לוש ןייז זיב

 ,לופ טרעוו

 ,םייווש ַא ּפָא םיא טסיג

 "טנעמסייב , ןיא

 .טנעוו יד ןעניר

 ,טלענק ןוא טיירש ןוא ,טסוה רע ןוא

 טסורב ןייז זיב

 ,טסוּפ טרעוו

 ...טלעוו רעד םימ ךיז טנגעז ןוא

8 

 ,טסאל וצ םענייק רענירג רעד טלַאפ רעקלעפ ץעלַא ייב

 .טלעג רע טנידרַאפ ךיילג ןוא ףיש ןופ טמוק

 .טסַאּפ םיא סָאװ ,טעברַא ןַא םיא טרעוו טגרָאזרַאפ

 ; טלעוו רעד ףיוא דיי רעד זיא ךעלקילנמוא

 ןענַארַאב עשידיי סָאװ ,םעד ץיָארט
 ,ןענָאילימ קעווצ םעד וצ ןדנעּפס

 ,טלעוו רעד ףיוא שטנעמ ןייא רימ טזייוו ךָאד

 ?טלענ םעד ןופ טציטשרעטנוא טרעוו סָאװ

 ןדירפוצמוא זדנוא ןופ זיא םיּפָא רעייז

 ,ןדיי ןשיסור םעד ןסַאה ןוא

 ,טיובענפיוא ּפַאש א ןבָאה ייז זַא

 .טיורב ןרַאפ ליוה ןעמ טעברַא

 ,טריזילַארַאּפעג ןייז רימ ןלעוו גנַאל יו

 ; טריּפש טינ ּפָאק רעד ןוא ,םיפ יד ןריפ זדנוא

 טכאוורעד

 טכַאמ ןוא

 ,"שטנערב , א "סנַאילַא שיאושזד , םוצ

 רעהַא טמוק זַא

 רנ א
 ; ץנעטסיזקע ןייז טגרָאזרַאֿפ

 ןָאיצַאנ א
 ןָאט זומ

 ,דילג סעדעי ןגרָאזרַאפ ןוא

 ,סָארדרַאפ א

 ,סָאװרַאֿפ

 ! ? דיי רעד טינ סע טייטשרַאפ
1893 



 י ד

 ןסיורג םעד ףיוא םי םעד ףיוא טייוו טרָאו
 ; ףיש ַא ,רעיומ א יו סיורג ,טייטש
 ,ןסיוא ןופ ,ןעניא ןופ ןשטנעמ טעז'מ
 ,ףױרַא ןוא ּפָארַא ןפיול ,ןעייג

 ,ןענעקרעד יאדוװַא ייז טעוו ריא
 ; טרעהעג קילגמוא רעייז טָאה ריא
 ,ןענייז ייז טנלע יווװ ןגָאלק ייז
 !דרע יד יו ץרַאװש זיא םינּפ סָאד

 ,רעדילנ עלַא טרַאדרַאפ ,טנקירטרַאפ

 '-- םיונ ןופ ,רעגנוה ןופ טעשטומרַאפ

 ,רעדירב עמערַא עניימ ,ריא טייז'ס

 . טיוט םעד םינּפ רעייא ףיוא ןעייל ךיא

 ,רדסכ ןרערט ערעטיב רָאנ
 . . גרָאז ןוא תורצ ןופ ןבעל א
 ,רעדער יד רעפַאװ סָאד ןדיינש ףיט
 .קרָאי-וינ ןייק ףיש יד ןגָארמ ייז

 ,רעטומ א ,הנמלא ןַא טציז טרָאד
 ,םיוש ריא ףיוא דניק עמערַא סָאד
 ,רעטיב ױזַא ,קרַאמש ױזַא טנייוו יז
 ! סיורג זיא קילגמוא ריא --- ריא טסייוו יצ

 -- ןריובעג ,ןסקָאװעג זיא יז ואוו טרָאד

 ,ןײלַא עמַאמ-עטַאט טזָאלרַאפ

 ,ןריולרַאפ קיבייא ףיוא ייז טָאה יז

 !ןעז טינ רעמ ןיוש ךיז ןלעוו ייז

 יק סווַאש רַאוו ק רַאמ
 1848 ןיא ןריובעג
 1907 ןיא ןברָאטשעג

 ף יש

 ,ןרערט ערעטיב טימ טנייוו דיי ַא
 : טכַאמשרַאפ ,טלגַאװרַאפ ,טרעמָאירַאפ
 ,ןרעוו טרָאד רעדניק יד טימ טעוו סָאװ,
 . םכַאנ יד רעטצניפ זיא'ס ,ןעשזדנָאלב ייז

 - "?רדס םעד ןטכיר ךיא לעוװ םעוו טימ
 . ..קראטש ױזַא טנייוועצ ךיז טָאה רע
 ,רעדער יד רעסַאװ סָאד ןדיינש ףיט
 . . . !קרַאיײוינ ןייק ףיש יד ןגָארט ייז

 ,רעדניק ךעלציּפ ךיז ןרעגלַאװ טרָאד
 . . םד-תּפיט םוש ןייק םינּפ ןיא
 !רעדנואוו ַא יאדווַא'ס ? ריא טנערפ סָאװ
 | ! םתסה ןמ ךיז ןעשמומ ייז

 ןסיב רעדעי ,טיורב עלעקיטש סָאד
 . . . ןייוועג טימ דניק םעד ךיוא ןָא-טמוק
 ןסירעג רעקיטש ףיוא טָאה ץרַאה סָאד
 !ןעז וצ ןרערט יד ,ןרערט יד

 ,ןרעטש יד ןעגנַאגעגרעטנוא ןיוש
 -- םרָא םעד ףיוא ןָא-טקור ןקלָאװ ַא
 ,ןרערט ערעטיב יד ןענייז סָאד
 . . . טרַאד םָא ןרערט ענעסַאגרַאפ

 ,רעדעי טנווַאדעג טָאה רָאיַאק
 גרַאז יד ןוא רעצ רעד זיא קעװַא
 -- רעדער יד ןוא --- ,טניישעג טָאה ןוז יד
 .קרָאיײוינ ןייק טכַארבעג ןיוש ףיש יד
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 יִקְסטַאשרַאװ ,מ .מ 42

 עקירעמַא ןופ ווירב ַא

 -- ,רעטומ ערעייט ,עמַאמ ערעיי

 ,ץרַאה רשכ רעייט ןיימ ,וד

 רעמיב ױזַא ןייוו ךיא יו ,וטסייוו יצ

 ? ץרַאמש ןיימ ָאד זיא ףיט יו ןוא

 ,ןבעגענקעװַא טינ ךיא טלָאוװ סָאוװ

 ! קילב ַא ריד ףיוא ןָאמ לָאז ךיא

 ןבעל סָאד טקערטשענ ריד רַאפ טלָאװ ךיא

 . . . { קירוצ ריד וצ ןעמוק לָאז ךיא

 ,ןרָאי עקיזָאד יד טינ זיא'פ רָאנ

 .גנידצלַא ןָאט ךינ ןָאק ןעמ סָאװ

 -- ןרָאפ טינ ריד וצ ןָאק'כ ,עמַאמ

 ! ננירג טינ סָאד רימ זיא ןביירש

 ,ארומ טָאה יז ,םינ טזָאל וינהאל

 .,יז טרעטיצ "וויזירּפ , םעד רַאפ

 ,הרוכד ןיימ ,דניק לציּפ ןיימ ןוא

 .וצ ךעלטנעה עריא טימ ךימ טלַאה

 : רעגנירג רימ טםרעוו ,יז עז ךיא זַא
 ! טדער יז יו ןרעה טפלָאז וד

 רעגניפ ןסיורג םעד טימ טזייוו יז יו
 . . . םערטרַאּפ םוינעבָאב רעד ףיוא
 ,"ינאס ,, ןיימ ,גנוי רענייש ןיימ ןוא
 .טנעה רע טָאה ענעדלַאג --- טעברַא
 ,"ינא הדומ, ןיוש טגָאז עלהשמ
 . . . טנעקרעד טינ וטסלָאװ ןעלחר

 אמתפה ןמ ייז טסנַאמרעד וד
 . . . טרָאד יאדווַא ייז םסשטנעב וד ןוא
 -- ,עמַאמ ערעייט ,ךיד ןשוק ,ןסירג יז
 : טרָאװ ןייא ךָאנ רָאנ . . . !טנוזעג ייז
 -- ןגָאלק םלוע-תיב םעד ףיוא טסעוו זַא
 -- תועובש-ברע רימ ןכַאה טיײצרַאי
 ,ןגָאז ןטַאט םעד טרָאד וטסלָאז
 .. . םורג ַא ּפָא םיא קיש ךיא זַא

 ,רעטומ ערעייט ,עמַאמ ערעייט
 ,ץרַאה רשכ רעייט ןיימ ,וד
 רעמיב ױזַא ןייוו ךיא יו וטסייוו יצ
 . ?ץרַאמש ןיימ ָאד זיא ףימ יו ןוא

 רעפטנע סעמַאמ רעד

 ווירב ןייד ,ױא
 ףיט רימ טָאה

 ,ןטינשעצ ייווצ ףיוא ץרַאה סָאד

 ןיילַא טָאג

 ,ןעזעג טָאה
 .ןטילעג ָאד בָאה ךיא סָאװ

 טרָאװ סעדעי
 רימ וצ ווירב זיא
 ; רעדנוזַאב טשוקעגסיוא ךיא בָאה
 ןזעוועג ןיב ךיא
 ריד ןבענ
 . !רעדניק עניימ ןבענ ןוא

 ןבעג טעוו טָאג
 -- ןעז ךיז ןלעוװ רימ
 . . . רענייק טינ טסייוו ןליוו סטַאג
 טעוו ןעמוק
 ןייגוצ גָאט רעד
 .- . רענייש רעד טעװ ןעמוק

 טעוו ןעמוק
 ןייגוצ גָאט רעד
 -- רענייש רעד טעװ ןעמוק
 ןייז לָאז רימ
 ,ןוז ןיימ ,ריד רַאפ
 ...!רענייב ענייד רַאּפ ןוא



 יקסװַאשרַאװ .מ .ם

 גָאלק טינ ,דניק
 ,ןייוו םינ ןוא
 . . . ןסילשרַאפ ץרַאה סָאד טספרַאד וד

 דלעפ םעד ףיוא

 ןעוועג ךיא ןיב
 ,ןסירג ןזָאל ןטַאט םעד

 ,ןיורק ןיימ ,וד
 ,ץרַאה ןיימ ,וד
 . .. חכרב סעמַאמ רעד וצ-םענ
 סיורג ױזַא
 ץרַאמש ןיימ ָאד יו
 . !החלצה ןייד ןייז סיורג לָאז
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 טנוזעג ייז
 ...דניק ןוא בייוו טימ
 ! רעטומ עיירט ןייד ןיב ךיא
 טסנייוו עשז-סָאװ
 ,דניצַא ױזַא וד
 ? רעטיב ױזַא ךיז טסגָאלקַאב

 טעוו ןעמוק
 ,גָאט רעד לָאמַא
 !רענייש רעד טעוו ןעמוק

 ןייוו טינ ,דניק
 ,גָאלק טינ ןוא
 !! רענייב סעמאמ רעד ןיושרַאפ

 ףיש רעד ףיוא ןטנַארגימע -- ןעיליל .מ .א



 (שטיוועקייש .ם .נ) ר"טש

 1850 ןיא ןריובעג

 1889 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 1905 ,רעבמעװָאנ ןט29 םעד ןברָאטשעג

 עקירעמַא ןייק טמוק סעקרעמש עקרוי
 (טנעמגארפ)

 ףָאלש ןופ טּפַאכעגפױא ךימ ךיא בָאה ןנרָאמירפ םענייש א יא ר

 "!ץעקירעמַא !עקירעמַא,; :ןעיירשעג יד ןופ

 םינ ןוא טיוט םינ םושּפ רענעלעגנ ןיימ ןופ ןעגנורּפשענפיוא ןיב ךיא

 .קידעבעל

 .ןעירשעג ןטייז עלַא ןופ ןעמ טָאה -- !עקירעמַא !עקירעמא,

 ,ןפַאלש געלפ ךיא ואוו ,עצילָאּפ ןיימ ןופ ןכַארקעגרעטנורא ןיב ךיא זא

 ןייא ןיא ןקוק עלַא יו ןעזעג ךיא בָאה ,ףיש רעד ףיוא ןפָאלעגּפױרַא ןיב ןוא

 "! ץקירעמַא ,עקירעמא , : טיירש ןעמ ןוא טייז

 ,חשבי ,דרע ןעזרעד בָאה ןוא ןָאמענ קוק א טייז רענעי ןיא ךיוא בָאה ךיא

 ןעזרעד ןעוועג לָאז ךיא ןעוו זַא ,ךייא ךיא רעווש ,ןבעל ױזַא לָאז ךיא

 ,טציא יו טיירפרעד טינ ױזַא ךימ ךיא טלָאװ ,טלעוו רענעי ןופ ןטַאט ןיימ

 .דרע לקיטש א קידנעעזרעד

 חבש א ןבעגענּפָא בָאה ןוא למיה םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא בָאה ךיא

 ,ןזױזַאב רימ ָאד טָאה רע סָאװ ,דסח ןפיורג םעד רַאפ ןעמָאנ ןביל ןייז וצ

 רעד סייוו עקירעמא ןיא זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה שירפטינ ןיא זדנוא ייב

 -רעוו יד ומינ ןעמ טרעה טרָאד ,ךיילג עלַא ןענייז טרָאד .תולג ןייק ןופ טינ דיי

 םינווי ןייק ןוא "סעשטינדָארַאג , ןייק וליפא ןענייז טרָאד ,"ךרַאּפ דישז, רעט

 ,לידבהל ,זיא עקירעמא ,רוציקב .ןקערש ןפרַאד ךיז לָאז ןעמ ןעמעוו רַאפ ,ָאטינ

 ,לארשי-ץרא

 --------- .החמש סיורנ ןופ ןּפַאלק קראטש ןבױהעגנָא ץראה סָאד טָאה רימ

 ןבָאה רימ .גנערב םוצ ןּפָאלעג רעטנעענ-סָאװ לייוורעד ךיז זיא ףיש יד

 ןוא ,רעסַאװ ןטימ ןיא ּפיוטס ןכיוה ַא ןעזרעד ןבָאה רימ .ןפיש עניילק ןעזרעד

 ןרָאװעג רעטלּפַאצרַאפ ַא ךיא ןיב ,רעטנעענ ןרָאפעגוצ םיא וצ ןענייז רימ זַא

 עטעקַאנ טימ ענעדיי עקידרעיומ עסיורג ַא ןעזרעד בָאה ךיא זַא ,קערש ןופ

 .סעּפע יז טלַאה טנַאה ןיא ןוא הפוצח עטסערג יד יו טנעה עטעשטַאקרַאּפ

 ןיא סָאד זַא ,ןרָאװעג ריואווענ ךיא ןיב ,םורַא טייצ רעגנַאל ַא ןיא ,רעטעּפש
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 25 ר " מ ש

 (ןיטעג) הנירש יד ,טסייח סָאד .ענרעזייא ןַא רָאנ ,חשא עקידעבעל ןייק טינ
 .םייהיירפ ןופ

 -רעדנַאנַאפ ךימ זומ ןוא ןטלַאהנייא טינ ןיוש ךימ ןָאק ךיא !עה-עה-עה
 -רָאפ זדנוא רַאפ ןליוו ייז ןעוו ,םיטוש רענַאקירעמַא יד ךייא ןלעפעג יו .ןכַאל
 עכיוה ענרעזייא ןַא יו ךאז ערענעש ןייק ייז ןעניפעג ,טייהיירפ יד ןלעמש
 ...ענעדיי עקרַאטש

 -עג זיא םָאד .גערב םוצ טנעָאנ ןרָאּפעגוצ ןענייז רימ ,השעמה רוציקב
 .טכאנ-רעמוז רענייש א ןיא ןעוו

 ןסעגרַאפ טינ ךיא לעוו ,ןגיױא יד ףיוא ךעלברעש ןנייל רימ םעוו ןעמ זיב
 .טכַאמעג רימ ףיוא טָאה עקירעמַא סָאװ ,םשור ןטשרע םעד

 ןדעי ןופ ןוא ,למיה םוצ זיב דרע רעד ןופ ךיוה ןרעיומ ןעזעג בָאה ךיא
 עסיורג ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .מכיל ןָאילימ א רשפא טכײלעגסױרַא ןבָאה רעיומ
 ייווצ יד ךיא רעה ףייפ ןדעי ןיא זַא ,ןזיוועגסיוא טָאה רימ ןוא ,טפייפעג ןפיש
 | ,"םכילע-םולש , רעטרעוו

 ,לָאז ךיא ןעוו --- ,טרעלקעג ךיז ךיא בָאה -- !עקירעמַא עסיז ,עביל ,ָא
 ךיא טלַאװ ,ןצרַאה ןיימ וצ ןשטעווקוצ ןוא ןעמענמורא ןענָאק ךיד ,ךיז טכַאד
 .ןעוועג היחמ טושּפ ךימ

 םוצ ןרָאפעגוצ ןענייז רימ ןעוו ,ןגיוא עניימ ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט
 וצ ןכַאמ ןוא ןיימש רעבייוו טימ ןליבסנַאמ ךס א ןעזרעד בָאה ךיא ןוא גערב
 .ןעמולב ענייש טימ ןוא ךעלכעלײשטַאפ עסייוו טימ זדנוא

 ןבַאה ןגעווטסעדנופ ,םיוג יו ןעזעגסיוא ןבָאה ןשטנעמ עלַא יד טעמכ
 -עג טינ ךימ טלָאװ ךיא ןעוו ןוא ,טַאהעג ןח ןטעביז םעד ןגיוא עניימ ןיא ייז
 טזדלַאהעג ןעמעלַא ייז ךיא םלָאװ ,טַאהעג טינ ארומ ןייק טלָאװ ןוא טמעש
 וישע רעדורב ןייז טשוקענ ןוא טזדלַאהעג טָאה וניבא בקעי יו ,טשוקעג ןוא
 | . . . ימראה ןבל רעטעפ ןייז ןוא

 ךיא .ףיש ןופ ןזָאלּפָארַא ןיוש זדנוא ןעמ טעוו ָאד זַא ,טניימעג בָאה ךיא
 ץכייר יד טזָאלעגּפַארַא רָאנ ןעמ טָאה ָאד .טאהעג תועט ןסיורג א רעבָא בָאה
 ,םינצבק ,זדנוא .ןסַאלק עטשרעביוא יד ןיא ןרָאּפעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ
 זדנוא םָאה ןעמ ןוא רעטייוו ףיש רעדנַא ןַא ףיוא םריפעגקעווַא ןעמ טָאה
 ,ןטרַאג לסעק ןיא טכארבעג

 -נוא לייוו .ןעוועג טנַאקַאב גנַאל ןיוש רימ זיא ןטראג לסעק ןעמָאנ רעד
 ערעייז ןיא ןגעלפ עקירעמא ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדיי רעשירפטינ ערעזד
 -עגרַאּפ ץלַא ךיז טָאה רימ .ןטראג לסעק םעד ןענַאמרעד טּפָא רעייז ווירב
 ןוא -- ןטרָאג ַא טסקַאװ םיא ןיא סָאװ ,לסעק רעסיורג ַא זיא סָאד זַא ,טלעטש
 א ןיא טריפעגניירַא זדנוא טָאה ןעמ זַא ,ןרָאװעג ךיא ןיב טרעדנואוורַאּפ יוו
 ,ןטרַאג לסעק זיא סָאד זַא ,טגָאזעג זדנוא טָאה ןעמ ןוא רעיומ ןסיורג

 ןענייז עלַא .ךעלקעּפ יד ןּפעלש טימ קסע ןַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע
 ,רעיומ ןסיורג םעד ןיא ףיש ןופ רעכיג-סָאװ טרַאּפשעג ךיז ןבָאה עלַא .ןּפָאלעג
 ...קירוצ ןריפקעװַא ייז ןעמ טעוװ רעמָאט ןבָאה ארומ ןלָאז ייז יו קיטכיר
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 דיא קירוצ רָאפ ןוא גנַאג ַא ךימ גלָאפ ,.טַאהעג ארומ רַאפרעד ךיוא בָאה ךיא
 קיטסַאה ױזַא ךיא ןיב רַאפרעד ןוא ,טרעלקעג ךיא כָאה ,לודנה-םי םעד רעב

 -- == == ...ןגױלּפעג
 ןסעזעג זיא חולנ ַא ואוו ,לרעטצנעפ ַא וצ ןייגוצ ןסייהעג זדנוא טָאה ןעמ

 .ןעמוקעג זיא רע ןעמעוו וצ ןוא זיא רע רעוו טנערפעג זדנוא ןופ ןדעי טָאה ןוא
 לָאמנייק ןיב ךיא שטָאכ ןוא תונושל ײלרעלַא ןיא טדערעג זדנוא טימ םָאה רע
 ,ךימ טגערפ רע סָאװ ןענַאטשרַאפ ךָאד ךיא בָאה ,ןעוועג טינ שטייד ןייק

 .ךימ טפור ןעמ יו ,ןעוועג זיא הלאש עטשרע ןייז
 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,סעקרעמש עקדוי יבר --
 ? ןעמָאנעילימַאפ רעייא סעקרעמש טזיא ---
 ונורכז ,עטַאט ןיימ -- ,טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,שטייד יבר ,ןיינ --

 .עקרעמש ןסייחעג טָאה ,הכרבל
 ? ןעמַאנןעילימאפ ריא טזיא יו ,ָאזלַא ---

 בָאה ךיא ביוא --- זיא עילימַאפ ןיימ רָאנ ,טינ ךיא סייוו ןעילימַאּפ ריא --
 ױזַא ךימ ןעמ טָאה ןָא טייהדניק ןיימ ןופ לייוו ,רעסערּפ --- טינ תועט ןייק
 .ןֿפורעג

 ? ךיז ייז ןקיטפעשַאב טימאוו ---
 ? אה --

 ? טעברַא רעייא זיא סָאװ ---
 ןוא טעברַאעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא ,רעטייוו יאוולה ? טעברַא ןיימ ---

 החּפשמ ןיימ ןיא ,ךרבתי םשחה זיא טביולעג .ןטעברַא םינ ךיוא רעטייוו לעוו |
 .םיגלפומ םינדמל עלַא ןענייז רימ .ָאטינ הכאלמ-לעב ןייק זיא

 ןיימ ייב ןייז טינ ,הלילח ,לָאז ךיא יו ,טקוקעגנָא ךימ טָאה שטייד רעד
 ,לכש ןרָאלק

 .טנערפעג רעטייוו ךימ רע טָאה -- ? טלעגנ יז ןבָאה --

 יז בוא -- ,טרעפטנעעגנ ךיא בָאה -- ,השעמ ענעגייא יד רעדיוו ---
 ,המשנ רעד ייב עקיּפָאק ןייק סיוועג בָאה ךיא רָאנ ,טינ ךיא סייוו ,טלענ ןבָאה

 ? רעלדנַאװרַאפ ןבָאה --

 -רעטסעווש ןייא בָאה ךיא .ץירּפ יבר ,ןיינ ? םיבורק ָאד ךיא בָאה יצ --
 ,דנַאלסור ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא בר א רע זיא ,דניק

 .ןעמענוצ ךימ לָאז ןעמ ,ןסייהעג טָאה ןוא ןרָאװעג זייב זיא ץירּפ רעד

 טָאה ןעמ טשרע .סַאג ןיא םױרַא ךימ טריפ ןעמ זַא ,טניימעג בָאה ךיא
 .ןשטנעמ ךס א ןסעזעג ןענייז סע ואוו ,רעמיצ ַא ןיא טריפעגניירַא רָאנ ךימ
 סָאװ טגָאזעג טינ וליפא רימ טָאה ןעמ ןוא טזָאלעגרעביא ךימ ןעמ טָאה ָאד
 .ןָאמ ָאד ףרַאד ךיא

 ןגרָאמ ףיוא לייוו ,ןסעזעג טכַאנ רעביא יו רעמ טינ ָאד רעבָא ןיב ךיא
 -ַאטשרַאפ בָאה ךיא "! רעפערּפ עקדוי, : טיירש ןעמ טרעהעג ךיא בָאה ירפ
 םהוח ןעזרעד בָאה ךיא ,ןפָאלעגסױרַא ןיב ןוא ךימ ןעמ טניימ סָאד זַא ,ןענ
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 םיא בָאה ךיא רעבָא ,ןרָאװעג שטייד רעצנַאג ַא וליפא זיא רֶע .לדוד ,ןוז
 .טנעקרעד

 .טגַאזעג רימ וצ רע טָאה -- ! טליּפשעגפיוא הנותח ענייש א טָאה ריא --
 .שירפטינ ןייק קירוצ ןקישּפָא ךייא לָאז ןעמ ,טלעפעג םינ טייוו טָאה סע --
 עניימ ףיוא ךייא ןלָאז ייז ,עטמאאב יד ןגעוװַאב וצ ןעגנולעג טָאה דימ רעבָא
 ...!עקדוי יבר ,טמוק .ןבעגרעביא טנעה

 -ץמא ןיא זַא ,ןעמ טניימ ךעלטעטש עשיסור עניילק יד ןיא זדנוא ייב ...

 טינרָאג טרָאד ליוו ןעמ ,סעשטַאגנוי ,סעיַאטלוה ,םיסרוקיּפא ןעמ טרעוו עקיר

 ןעניימ סָאװ עלַא יד ןענייז ,יוא .תווצמ ןייק ןָאט טינ ,ןענרעל טינ ,ןענווַאד

 .םעקירדנעמש עשיראנ ,םיטוש עפיורג ,סָאד

 זַא ןגָאז תודע ןַאק סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ רענייא ןיב ךיא ,רבגה ינא

 .ןעמעש טינ ,םשה ךורב ,ךיז ןעמ ףרַאד ,עקירעמא ןיא ךעלעדיי ערעזדנוא טיפ

 -יתב ןוא ןלוש עכיוה ןעמ טעז ,גיױא ןַא טימ ףרָאװ א טינ ןעמ ואוו

 ץעסיורג ןעניפעג ריא טעוװ ,ןדנעוו ןוא ןרעק ךיז טעוו ריא ואוו ,םישרדמ

 ,טינ ּפָאק ןיא רָאה ליפ ױזַא בָאה ךיא .םינינמ ןכַאמ תודבח ואוו ,םירדח

 ןיא רעריפלדערדךדיי ערשכ טאלנ ןוא םינשרד ,םינזח ,םידינמ ,םינבר לפיוו

 .ךיז ןעניפעג קרָאי-וינ ןייא

 זדנוא ייב סָאװ ,הלעמ אזַא ,הלעמ ענעטלעז א ךָאנ ךיז ןיא טָאה עקירעמא

 .ריא ןגעקטנַא ןעמעש קרַאטש ךיז ןעמ ףרַאד םייח רעטלא רעד ןיא

 ,ןענרעל םוג ןעק סָאװ ,דיי ַא רָאנ "בר, ןסייה ןַאק ,לשמל ,זדנוא ייב

 רעשימייה רעדיווטעי ןָאק עקירעמַא ןיא ןוא ,תונבר ףיוא הכימס טָאה סָאװ

 םיא ןבינ ןשטנעמ עטסַארּפ עכעלטע רָאנ ןעוו ,"בר , ןסייה רעדנַָאב ,רעקעב

 .(ז"עלב דנערווער) בר רעייז זיא רֶע זַא ,בתכ ַא סױרַא

 םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עניה יד ןיא יו ,ןעז וצ גונעת א טושּפ זיא סע

 עטעפ רַאפ ךיז ןעמ טשטַאּפ טפָא רעייז ןוא דובכ ךָאנ ךיוא ךיז ןעמ טגָאי

 חבש ַא ןבענּפָא זומ ןעמ .ךעלטעטש עניילק ערעזדנוא ןיא יו קיטכיר ,תוילע

 -םַאי עלַא רעביא "רשכ , טרָאװ סָאד םטועמוא קידנעעז ,ןעמַאנ ןביל ןייז וצ

 רעביא וליפא ןוא סאבלאק טפיוקרַאפ ןעמ ואוו ,ןעמָארק עלַא רעביא ,םעק

 -ץגפיוא זיא ,"םירעסָארנ, ָאד ןסייה סָאװ ,ןעמָארק טאלג ןוא ךעלדייב עלַא

 חסּפ רַאפ טדער רעוו ."ר שכ , טרָאװ סָאד רעטרעוו עסיורג טימ ןבירש

 ,תוצמ ערשכ -- "רשכ, טרָאװ סָאד יו טינ ךַאז ערעדנַא ןייק ריא טעז --

 טיורקמרעוו ערשכ ,עקשירטעּפ ערשכ ,ייט ערשכ ,לעמ ערשכ ,ןייוו ערשכ

 -- -- -- ...רׂשכ ןוא רשכ ץלַא -- רעטייוו ױזַא ןוא ץלַאז ערשכ ןוא

 ןלייצרעד ךייא ךָאד ליוו ךיא ?ןכָארקרַאֿפ ָאד ךיא ןיב ןיהואוו רעבַא

 ..-ןעוװעג זיא ןיילַא רימ טימ סָאװ

 ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןוא טקילפענסיוא טייצ עטשרע יד ָאד ןיב ךיא

 .דוּפ ןפיוא
 -קילג רעד ןנעוו טמולחעג ךיז טָאה רימ סָאװ ,תומולח עסיז עלַא ןופ
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 -- -- -- .םעדיוב א טזָאלעגנסיױא ךיז טָאה ,עקירעמא רעכעל

 !רעטצניפ ןוא רעטיב ןעוועג רימ זיא ,רעדירב ,יוא

 טײלסדנַאל עניימ ןוא עמַאמ ןייז ,לדוד טָאה געט עכעלטע עטשרע יד

 לקיטש א ןוא ןעקנירט ,ןסע ןבעגעג רימ ןבָאה ןוא טַאהעג תונמחר רימ ףיוא

 ןרָאװעג סואימ דלַאב סָאד רעבָא זיא ייז .ןרַאּפשוצנָא ּפָאק םעד ואוו טרָא

 "!ףלעסרוי ּפלעה , :קוסּפ ןשינַאקירעמַא םעד טנעיילעג רימ ןבָאה ייז ןוא

 ךיז ףלעה, סָאד טסייה שידיי ףיוא !ןושל שיקרעט ַאזַא סעּפע ךייא טלעפעג

 ןיילַא ךיז ןידרַאפ ןוא טנַאװ ןָא ּפָאק ךיז גָאלש ,ןעמ טניימ סָאד -- ,"ןיילַא

 .שינעמוקסיוא ןייד ףיוא

 עלעשטנעמ אזא וצ רעטרעוו עכלעזַא טדער ןעמ זא ,רָאפ ךיז טלעטש ,ונ

 ךיא ואוו ,למעטש אאזַא ןיא ןעוו .ןפלעה ןיילַא ךיז לָאז ךיא --- ,ןיב ךיא יוװ

 ענג טשינ ןיילַא ךיז ךיא בָאה ,ןרָאװעג טעוװעדָאהענפיוא ןוא ןריובעג ןיב

 ןוא הירב רעפיורג א ןרעוו עקירעמא ןיא לָאז ךיא זַא ,ייז ןליוו ,ןפלעה טנָאק

 -- -- -- .טלעג ןענידראפ לָאז

 למעטש ןיימ ןופ ךיא ןיב םיא ןיא סָאװ ,גָאט םעד ןטלָאשרַאפ בָאה ךיא

 רעד ןופ תוללק עלַא בָאה ךיא .ןעגנַאגעגקעװא ןדעךג םענעי ןופ ,שירפטינ

 םעד ןיא ,רעהַא טּפעלשרַאפ ךימ ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןפָאנעגסױא החכות

 .םוניהיג ןקידארומ

 ,"ו עקירעמַא ךָאנ טרָאפ סעקרעמש עקדוי, ךוב ןופ)
 .(ז"ז 65 ,1917 ,קרָאיוינ



 ט רע פייו .מ
 1851 ןיא ןריובעג

 1886 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1922 ,רַאורבעפ ןט7 םעד ןברָאטשעג

 רעמרַאפ רעד לטפעש
 ("טנייװ ןוא טכַאל סע יװ ,קרָאיוינ, ךוב ןופ טנעמגַארפ)

 ..! םלקיּפ ...! םנָאינָא ...! סָאטײמַאט ...! סָאטײטַא --

 ןקיזָאד םעד ןופ טכליהעג טָאה ףױרַא זיב ןטנוא ןופ טירטס עצנַאנ יד

 .ףורפיוא

 רעטנוזעג ןוא רעטיירב רעד ןופ ףור רעקיזָאד רעד זיא ןעמוקעגסורַא ןוא

 ןעגנערב ךָאו ןיא לָאמ רַאּפ ַא טנעלפ סָאװ ,רעמראפ ןשידיי ַא ןופ טסורב

 ןעלקיטרַא עטיור ןוא ענירג ענייז ןגעלפ רעבייוו יד .קרָאידוינ ןיא הרוחס ןייז

 ףיוא קירוצ ןגָאװ ןקידייל ַא םימ ןרָאפקעװַא םנעלפ רע ןוא ,ןרעקוצוצ טושּפ

 | .סרעקנָאי ןופ טייוו טינ םרָאפ ןייז

 ןוא ,טנעקעג רעבייוו עלַא ןבָאה ,סרעקנָאי ןופ רעמרַאפ םעד ,ןעלטפעש

 לָאמנייק יז רע טָאה ,סנטשרע : ןכַאז ייווצ רַאפ טאהעג ביל םיא ןבָאה ייז

 א טימ ךָאנ לָאמטּפָא ,גָאװ עקיטכיר א ןבעגעג דימת ייז ןוא טרָאנענּפָא טינ

 רע לייוו ,םנטייווצ ,ןוא ,ןעגנודעג קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,הערכה לקימש

 ץעקיטסול טימ טריזומא דימת ייז טָאה רע ןוא "לדיי ךעליירפ , א ןעוועג זיא

 ,ןטָאדקענא ןוא ןציוו

 זַא ,ןבעגעג גנוטכַא טָאה ,ןגָאװ ןפיוא ןסעזעג זיא ,האל-עניצ ,בייוו ןייז

 טנעלפ לטפעש ןוא .קע םדרעפ םעד ןופ רָאה ןסייר טינ ןלָאז "רעפיול יד

 ןזח א יוו יז קידנרַאּפשרעטנוא ,קַאב רעד וצ טנַאה ןייז ןגיילוצ עלייוו עלַא

 : הניגנ לוק ןייז ןרעה טזָאלעג ןוא רעגניפ ןבָארג ןייז טימ לגרָאג םעד

 ,ךעלעבייוו ,קיליב ..!סלקיּפ !םנָאינָא !סָאטײמָאט !סָאײטַאמָאּפ ---

 ! קיליב

 : טגערפ ןוא וצ טייג לבייוו ַא

 ? םלקיּפ ןזָאד א ךייא ייב טסָאק סָאװ ,לטפעש 'ר ---

 ,לטפעש טרעפטנע -- !טנעס ףלעווצ !עלעבייוו ,טנעפ ףלעווצ ---

 ןנַאטכארַאפ --- ,לבייוו סָאד ךיז טשודיח -- ?ןזָאד ַא טנעס ףלעווצ ---

 רעטייוו סָאװ זַא ,ךיז טכַאד רימ ! טנעס טכַא רַאפ טפיוקעג ךייא ייב ךיא בָאה

 .ןייז רעקיליב סלקיּפ ןפרַאד ,רעמוז ןיא
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 טרעפײז .מ
 עא א

 ץלַא ריא טרעוו ,רעטלע טרעוו ריא סָאװ ...ריא טָא -- ?ריא טעז ---

 ...! םלקיּפ טימ ךַאז ענעגייא יד ...רענעש

 - טרצוו ןוא לבייוו סָאד טגָאז -- ! טנעמילּפמָאק רענייפ א רַאפ סָאװ ,יוא ---

 ַא רימ טיג !ןעגניד טינ ךייא טימ ךימ לעוו ךיא ,ַאנ -- ,תחנ רַאפ טיור

 ! סלקיּפ ןזָאד

 ' .וצ טייג ענעדיי ַא

 !סָאטײטַאּפ טנופ סקעז רימ טינ !לטפעש 'ר ---

 טנייל ןוא סָאטײטַאּפ טימ ןָא םיא טליפ ,"געב,-ריּפַאּפ א טמענ לטפעש

 .לָאשנָאוװ ןפיוא םיא

 ,הערכה ַא טימ טנופ סקעז -- ,ריא וצ רע טנַאז -- ? טעז ריא ---

 !לטפעש 'ר ,סָאטײטַאּפ רַאּפ א ךָאנ וצ טפרַאװ ! הערכה א רימ ךיוא ---

 .סָאטיײטַָאּפ יירדזייווצ ךָאנ "געב , ןיא ןיירַא טפראוו רע

 !סָאטײטַאּפ עכעלטע ךָאנ וצ טפרַאו ! קינייװ ,לטפעש 'ר ,קינייוו ---

 ? הערכח ַא טימ ןעמונעג ךיוא ןַאמ רעייא ריא טָאה ,ענעדיי ,רימ טגָאז ---

 ! ָאטייטַאּפ ןייק טינ ךָאד זיא ןַאמ ַא ! לשמ ַא --

 ןדייב ןופ :סנייא ץלַא ָאטײטַָאּפ א ןוא ןַאמ א זיא רעבייוו יד ייב ---

 ...{ םיוה יד ייז ןדניש

 ! ןָאטירַאב ןלעה ןייז טימ טקַאה לטפעש ןוא ,רעטייוו טרָאפ ןגָאװ רעד

 ,ךעלעבייוו ,קיליב ..!סלקיּפ !סנָאינָא !סָאטײמָאמ ! סָאטײטַאּפ ---

 ! קיליב

 עג טָאה רע .ףור םעד בוטש ןייז ןיא טרעהרעד טָאה ץרעהנייר ןמחנ

 -ענ ךיז ןוא סאג רעד ףיוא םקוקעגּפָארא עלייוו ַא טָאה ,רעטצנעפ םעד טנפע

 : יורפ רעקנַארק ןייז וצ טדנעוו

 לעוװ ךיא ? סעקרעגוא רָאּפ ַא ריד רַאפ ןפיוק ןוא ןייגרעטנורַא רשפא --

 ..ענעטעמס לסיבַא טימ ןטכירוצ ריד

 ,טרעפטנעעג המחנ טָאה -- !ייג ,ןייז חירטמ ךיז טפליוו וד ביוא --

 ,םרָאלפ ףניפ יד ןעננַאגעגרעטנורַא זיא ןמחנ

 ןגיובעגנייא ןענַאטשעג לטפעש זיא ,ןגָאװ םוצ ןעננאגעגוצ זיא רע ןעוו

 טיירדעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעצייל יד ןרעטנַאלּפוצסױרַא טרעטַאמעג ךיז ןוא

 -רַאפ רעד זיב ,טראוװעג ןוא ןענַאטשעג זיא ןמחנ .רעדער יד ןופ םענייא ןיא

 .ןרעטנַאלּפסױרַא סעצייל יד טעוװ רעמ

 .טגערפענ האל-עניצ םיא טָאה -- ? ןפיוק סעּפע טליוו ריא --

 טָאה -- !עשירפ ןענייז ייז ביוא ,סעקרעגוא רָאּפ ַא ןפיוק ליוו ךיא --
 .טרעפטנעעג ןמחנ

 -םיוא לטפעש ךיז טָאה ,טייז ןיא קור ַא ןעמוקַאב טלָאװ רע יו טקנופ

 יו ןעמוקעגרָאפ סעַּפֶע םיא זיא לוק רעד .טכיילגעגסיוא ךיז ןוא ןביוחעג

 ,םיפ יד זיב ּפָאק ןופ טכַארטַאב ןענמחנ רע טָאה עלייוו עשביה ַא .טנַאקַאב
 : ןעירשעגסיוא לָאמַאטימ טָאה רע ןוא ,ּפָאק םוצ זיב םסיפ ןופ רעדיוו ןוא

 ? םע טסיב וד ...! רעניימ רעדורב ...! ןמחנ ---
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 וועש וו טי טי טא

 ..! ןענופעג ךיד ךעלדנע ...! רעדורב !לטּפעש ---

 ךיז ןבָאה רעצרעה ייווצ .ןעמונעגמורַא ןטלאהעגנ ךיז ןבָאה טנעה ריפ

 ןפָאלעג ןענייז ןגיוא רָאּפ ייווצ ןופ ןוא ,ןרעדנא םוצ סנייא טקירדעגנעמַאזוצ

 .ןרערט עסייה
 -עג ךָאנ טלָאװ ןשוק סָאד ןוא ךיז ןעמענמורַא סָאד לפיוו ,טסייוו רעוו

 יז .טקעוועגפיוא םינ ייז טלָאװ יידשעגנ רעדליוו סהאל עניצ ןעוו ,טרעיוד

 סלקיּפ עכעלטע ןגָאװ ןופ טּפַאכענּפָארַא טָאה "רעפיול; א יו ,ןעזרעד טָאה

 .ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא

 -- ,ןעירשעג יז טָאה -- !רעמָאב וד ,ןּפַאכ ךיד לָאז תומה ךאלמ רעד ---

 סעקשיק יד ריד ךיא לעוװ ,ןגָאוװ ןיימ וצ ןיינוצ לָאמַא ךָאנ טסעוו וד ביוא

 !ןשמעװקסױרַא

 טימ לטפעש טָאה -- !ןביולג ןהאל עניצ ןיימ וטסנעמ ,ןמחנ ,סָאד ---

 .טגָאזעג טסנרע ןשימָאק
 .טנערפענ ןמחנ טָאה -- ? בייוו ןייד יז זיא --

 -ייר-םיבתכ עניימ ,עקרעקלעמ-תומהב ןיימ ,בייוו ןיימ ,רעדורב ,ָאי --

 -טנעעג לטפעש טָאה -- ,לארשיו השמ תדכ ,עקרעּפַאכ-םיבננ עניימ ,עקרעפ

 ריא רע טָאה ,ןבעג טייקנייש רעמ ריא ןסעגרַאפ טָאה טָאנ ביוא -- .טרעפ

 סָאװ ,טשינ קוק !ןעקנַאשעג תולעמ ערעדנַא םימ טנַאה רעלופ טימ רַאפרעד

 טדער יז .ידייל עטעדליבעג-ךיוח א זיא יז .עמרעױּפ-ףרָאד א יו סיוא םעז יז

 טדער יו ןוא .ןעניפעג טינ ךוב רעמרעוו ןייק ןיא טפעוו וד סָאװ ,ךַארּפש א

 ערעשטעּפ יד ריא ייב יקסנאילסאמ דנערווער געמ טקנוּפ םעד ןיא ? יז

 !טינ ךיא ר י מ ?רינ ריד טלעפעג יז ?ןמחנ ,סָאװ ...! ןצייה

 ןפָארטעג טָאה ,ןנָאװ ןופ ןגיולפעג זיא ָאטײמַאּפ עטליופראפ עסיורג ַא

 ,ןפרַאװעגרעטנורַא לטיה ןייז ןוא ּפָאק ןיא ןעלטפעש

 ןופ האל עניצ םיא טָאה -- !ןייב רענעפיירט וד ,טלעג-טנַאה ריד אנ --

 ,םייה רעד ןיא ןגירק רימ ייב וטפעוו םוכפ ןצנַאנ םעד --- ,ןפורענוצ ןטייוו

 ןוא -- ןפורענסיוא לטפעש טָאה -- ?טסרעה וד ?ןמחנ ,טפרעה וד ---

 : טגָאזעג רע טָאה ,קידנדנעוו ךיז ענימ רעכעלטניירפ ַא טימ ,ןחאל-עניצ וצ

 רעדורכ ןיימ זיא סָאד ,ןדיי םעד טסעז ! סניימ ץראה ,עקנחאל עניצ ---

 ביג ...טלייצרעד ליפ ױזַא ריד בָאה ךיא ןכלעוו ןופ ,סעדָא ןופ ץרעהנייר ןמחנ

 טשרע ךָאד טסָאה וד ,םיא טימ ןשוק טינ ךיז ּפַאכ רעבָא ,"םכילע םולש , םיא

 !לבָאנק ךעלּפעק ייווצ ןסענעגפיוא

 .םעכ טימ טמורבענסױרַא יז טָאה -- ! ןשוק ךיד לָאז תומח ךאלמ רעד --

 -עג לטפעש טָאה -- ? טירטס רעד ןיא ָאד וטסניואוו ,ןמחנ ,רימ גָאז ---

 | .טנערפ

 .זיוה םעד ןיא ,ָאי --

 ? המחנ ןייד סעּפע טכַאמ סָאװ ןוא --

 ..|קנארק רעייז ךעבענ זיא יז ...ןרעספעברַאפ יז לָאז טָאג --

 ןיוש .ןייגפורַא ריד וצ לעוװ ךיא רעבָא ,טייצ ליפ טינ ןליפא בָאה ךיא --
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 וטסיב ,סעדָא ןופ קעװַא ןיב ךיא ןעוו .ןעזעג טינ .ךיז ןבָאה רימ יוו ,רָאי ןצפופ

 לָאמנייק רימ זיא סע .לאטיּפַאק ןשּפיה ַא טימ ,סָאבעלַאב רענייפ א ןעוועג

 ,עקירעמא ןייק ןעמוק ךיוא טסלָאז וד זַא ,ןעמוקעג טינ ןעקנאדעג יד ןיא רָאנ

 -- -- -- ... רימ ןופ רעכייר םינ וטסיב ,עז ךיא יוװ ןוא

 קידנעיימש ,ןעלטפעש ןעזעג רעטעּפש טונימ ףניפ טלָאװ סע רעוו ..,

 -עג זיא ץרעהנייר המחנ עקנארק יד רעכלעוו ףיוא ,עּפָאז רעטלַא רעד ייב

 ןכלעוו ,לטפעש ןקיבלעז םעד טץעז רע זַא ,ןביולג טנַאקעג טינ טלָאװ רעד ,ןנעל

 ךעלתואצמה ענייז לברַא ןופ קידנעלקָאש ,סָאג רעד ףיוא ןעזעג רעירפ טָאה רע

 .ךעלעציוו ןוא

 אזא וצ ןעמוקעג וטסיב ױזַא יו ,רימ לייצרעד ,ןמחנ ,רימ לייצרעד ---
 . ?ןברוח ןטסיוו

 ןופ טריסַאּפ םיא טימ טָאה סע סָאװ ,ץלַא טלייצרעד םיא טָאה ןמחנ

 ייברעד ןענייז ןרערט ןכייט ןוא ,גָאט ןקיטנייה זיב םעדָא ןיא ןָא םָארגָאּפ םעד

 : ןעלטפעש וצ טדנעוועג ךיז רע טָאה ףוסל ןוא .ןרָאװעג ןסַאגעגסיױא

 -ַאװו :זיא ענַארפ עטשרע ןיימ ןוא ,ריד טימ זיא סָאװ ,ןסיוו ליוו ךיא ---

 רימ ? ןבירשעג טינ ווירב ןקיצנייא ןייק רָאי ןצפופ עצנַאג יד רימ וטסָאה םור

 .ָאמינ טלעוו רעד ףיוא גנַאל ןיוש טסיב וד זַא ,טביולגעג דימת ןבָאה

 ןוא ,טרעפטנעעג לטפעש טָאה -- ?טלעוו רעד ףיוא ןעד ך * א ןיב ---|

 ,רימ זייוו --- ןזיוועג םינּפ ןייז ףיוא ךיז טָאה עינַאריא רערעטיב ןופ לַארטש ַא

 ןיא קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ טָאה סָאװ ,לטפעש רענעי זיא ואוו ,רעדורב

 ...? רעסעלש עצלָאטש ןוא ןצַאלַאּפ עקיטכערּפ טיובעג עיזַאטנַאפ רעגנוי ןייז

 םענעי טָאה עקירעמא ...ָאטינ טלעוו רעד ףיוא גנַאל ןיוש זיא לטפעש רענעי
 ןופ ןענייז סָאװ ,ךעלקערב יד ןופ ןוא ,טקעמענּפָא ןצנַאגניא טעמכ לטפעש
 ,לטפעש םעיינ א ןפַאשאב ןוא טמערופעגסיוא עקירעמַא טָאה ,ןבילבעג םיא
 יד רַאפ ץַאיַאּפ א ,דרעפ ןרעגָאמ ןייז ייב תרשמ ַא ,גנוי ןבָארג ַא רעמרַאפ ַא
 ליצ רעקיבייא ןַא ןוא סעלעביצ ןוא לפַאטרַאק םיא ייב ןפיוק סָאװ ,רעבייוו
 בָאה ךיא ,ןייז רעצמ טלָאװעג טינ ךיד בָאה ךיא ...תוללק סהאל עניצ ןייז רַאפ

 רַאפ למיה ןשינַאקירעמא םעד ןופ טלַאפ סָאװ ,"ןמ , םעד ףיוא טרַאװעג ץלַא
 ,םביולגעג ךיוא ךיא בָאה ,ּפָא ךיז ןרַאנ ערעדנַא רעטנזיוט יו .ןטנַארגימיא יד
 ןדעי רַאפ ןמוזמו ןכומ ןענייז סָאװ ,דלָאג גרעב יד ןעניפעג ךיא לעוו טָא-טָא זַא
 טימ רעלכייּפש ןצנַאג ַא ןבײלקנָא לע ךיא יו ךיילג ןוא ,רערעדנַאװניײא

 ןביירש ריד ךיא לעוו ןַאד ,דלָאג ןשינַאקירעמַא טימ םנטסַאק ץעלופ ןוא "ןמ
 -מילש ןיימ וצ רעבָא ...טייקסיורג ןיימ ןופ ,תורישע ןיימ ןופ הליגמ עצנַאג ַא
 רעהַא ןענייז רימ רַאפ רעירפ .ןעמוקעג טעּפש וצ לסיבַא רעהַא ךיא ןיב ,לזמ
 יד ,ייז ןוא ,סרעלעפקַאר יד ,סראטסא יד ,סדלוג יד ,םטליברעדנַאװ יד ןעמוקעג
 רימ .דלָאג ןצנַאנ םעד טימ "ןמ, ןצנַאג םעד טּפַאכעגסױא ןבָאה ,"םיעשר,
 ןיב ךיא עכלעוו ,םרַאפ לקיטש א טימ ןהאלדעניצ ןזָאלעגרעביא רָאנ ייז ןבָאה
 ױזַא טינ בָאה ךיא לייוו ,ןעמענקעוַא ןכיגניא רימ 'ייב יז טעװ ןעמ זַא ,רעכיז
 ...קידלוש ריא ףיוא ןיב ךיא סרַאלָאד רעקילדנעצ לפיוו ,ּפָאק ןיימ ףיוא רָאה ליפ
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 ,ןפורענּפָא ןמחנ ךיז טָאה -- ,רעמרַאפ ַא ןרָאװעג טסיב וד סָאװ סָאד ---

 ? וצרעד וטסמוק יוו ...ץלַא ןופ שודיח רעמ רימ זיא ---

 ערעזדנוא ןופ ךס א .לונלג רעטסקיצנַאוװצ ןיימ זיא יירעמרַאפ יד ---

 ךיא .ןכאמוצכרוד םילוגלנ ךס א ןכָאה ,רעהא ןעמוק סָאװ ,רעדירב עשירדיי

 סע .לוגלנג ר ע ט צ ע ל ןיימ זיא יירעמרַאפ יד ביוא ,רעכיז טינ ךָאנ ןיב

 ,ןזח ַא ןיא ןרעוו לגלונמ ךיא לעוװ רעמראפ א ןופ זא ,ןייז ךעלנעמ רעייז ןָאק

 א ןופ טַָאנעלעד א ןיא רעדָא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא רָאיטקַא ןַא ןיא רעדָא

 -סקעב ןיא רָאטס-גנידָאלק ַא ייב "רעפורסיוא, ןַא ןיא רעדָא ,ןָאינוי-רעדיינש

 רעדיל-סננילירפ ןסאפראפ טעוו סָאװ ,טעָאּפ ַא ןיא רָאנ רעדָא ,טירטס רעט

 סיקנָאמ ןופ ןרעוו לנלונמ טנָאקעג ןבָאה רימ ןעוו ...ןעננוטייצ עשידיי רַאפ

 ןיא סעלָאגעלַאב ןופ ןרעוו לגלוגמ ןענַאק טינ רימ ןלָאז סָאװרַאפ ,ןשטנעמ ןיא

 סריּפסקעש ;ןליּפש אקווד ןליוו סָאװ ,ןרָאיטקַא ןיא רענעדטרעסַאוװ ןופ ,םינבר

 םיצראה-ימע ןופ ,םיריױמקָאד ןוא רעטמענק-לגיצ ןופ ,ןעמַארד סנעסביא ןוא

 ?רעבראדרַאֿפ-ריּפַאּפ םתס ןוא ןטפירטעלעב ,ןטסיצילבוּפ ,ןטסילַאנרושז ןוא

 -ירעמא יד זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,רעטנזיוט יד ןיא ָאד רימ ןעעז םילוגלנ עכלעזַא

 ..לגוסמ וצרעד זיא ערעפסָאמטַא עשינַאק

 רעצרוק ַא טימ לקעז א ןעמונעגסיורא ענעשעק ןייז ןופ טָאה לטפעש

 ,טרעכוררַאפ ןוא קַאבַאט טימ טליפעגנָא יז טָאה ,עקלויל

 ,טָאטש ןיא ןפיוקרַאפ וצ ןטקודָארּפ ענייז טריפ רעמרַאפ -- ןַאמזייר ּפיליפ



 ןיד ראג בקעי
 1853 ,יַאמ ןט1 םעד ןריובעג

 1891 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1909 ,ינוי ןט23 םָעד ןברָאטשעג

 ןשטנעמ ירעואב יד

 .טירש ןוא טירמ ןדעי ףיוא ירעואב רעד ףיוא ייז טץעז ריֵא

 ךיז ןכַאמ עקינייא .רעטכינ וצ ערעדנַא ,רוכיש ןענייז ייז ןופ עקינייא

 -ַאלשרעד ,עקירעיורט םוא ןעייג ערעדנַא ; רעטנומ ךיז ןטלַאה ןוא ץרַאה

 יד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא רעגניפ יד ןענייז םענייא ייב .עטכַארטרַאפ ,ענעג

 ךיש עלעג טגָארט רערעדנַא רעד .?ּפײּפ ווָאמס, א טגָארט רע ןוא לוויטש

 ףיוא ןעלמערד ןוא טכַאניײב ןציז עקינייא .שעוורעטנוא ןייק טינ טָאה ןוא

 -יוו ,טכַאנ עצנַאנ ַא םוא ןעשזדנַאלב ערעדנַא ,ּפוטס ןדמערפ ַא ןופ ּפערט יד

 םעז ריא .קרַאּפ ןיא זיא'ס ואוו טפול רעשירפ טימ ךיז ןקיווק ערעדנַא רעד

 ,ךיז טדנעוו ןוא ךיז טרעק ריא ןיחואוו ,וָאר קרַאּפ ןיא ,ירעואב רעד ףיוא ייז

 ,עטגלָאפרַאפ ײצילָאּפ ןופ ,עטכַארַאפ עלַא ןופ ,עקיצומש ,ערוכיש ייז טעז ריא

 ריא .ענעסיוטשענסיורא טפאשלעזעג רעד ןופ ,ענעסירעגּפָא טלעוו רעד ןופ

 -קילנמוא ,עכערפ ,ענערָאלרַאפ ,עסעורָאב ןוא עטעקַאנ ,עקירעגנוה ייז טעז

 ןייק ךייא ףיוא ןיוש ןכַאמ ייז ןוא ייז טעז ריא ,עטסואימרַאפ ,עטנלע ,עכעל

 "רעטנעווקעטנָאק, רעכעלצעזעג 8 זיא סע ז8 ,טסייוו דיא .טינ קורדנייא

 .?ךָאנ ריא טפרַאד סָאװ .םעטסיס רעד ןופ טקודָארּפ

 טניואוועג זיא גיוא רעייא לייוו ,טינ קורדנייא ןייק ךייא ףיוא ןכַאמ ייז

 -סילַאּפ רעקיד ַא יוו טקנוּפ ,סַאג רעד ןופ "טפַאשנגייא, ןא ןענייז ייז ,ייז וצ

 -יטסָארּפ עטברַאפעגּפָא ןַא ,טנעמזייטרעוודַא רעכערפ ַא ,טפימ לגרעב ַא ,ןַאמ

 ןייק ךייא ףיוא ןכַאמ ייז .עקנַאמרַאש עקידנשטיווק עטעיָארטסעצ ַא ,עקטוט

 ַא טימ ןכַאמ טינ קורדנייא ןייק ךיוא ייז ףיוא טנעק ריא ןוא ,טינ קורדנייא

 "היוללח, ַא טימ ,"ימרַא ןָאשיעוװלַאס , ןופ קיױּפ א טימ ,ּפָארטנַאליּפ ַא ןופ ץפיז

 טניירפ-ךשטנעמ םענעננודעג ַא ןופ "ידוד הכל, ַא טימ ןוא קעובצ ַא ןופ

 -ומש ַא ןיא ּפוטס ןקיטַאלב א ףיוא ,יינש ןוא ןגער ןפיוא ,סאג רעד ףיוא

 סערּפסקע םענעפָא ןא ןיא ,קרַאּפ ןיא קנַאב רעמַאזנייא ןא ףיוא ,קנעש ןקיצ

 טקוק ריא .ןכַאמ םינ קורדנייא ןייק ךייא ףיוא ןיוש רע טעוװ לבייטס ַא ןבעל

 טציז ,רעכעלקילג ַא ,רעקינייוו רעדָא רעמ ,רע ןעוו ,םיא וצ רעסעב וצ ךיז

 ןזיב טומימסניא סרעּפוק ןופ ךיז ןעיצ עכלעוו ,"ןלעטָאח , יד ןופ םענייא ןיא

 -ושמ , טימ רעדָא ,ןּפיל יד ןיא עקּפיּפ ַא טימ טציז רע ןעוו -- ,לָאה יטיפ

 ןבעל םיפ יד טימ ןוא ,טנַאה ןיא גנוטייצ רעקיליב ַא טימ ,ליומ ןיא *ַָאקעבַאט

 ףיוא םיפ עבלעז יד טימ ןוא ,רעטניוו זיא סע ביוא ,ןוויוא םענרעזייא ןסיורג ַא
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 לפ ןידרָאג בקעי

 טרָאד -- וצ ךיז טקוק ריא . . . רעמוז זיא סע ביוא ,רעטצנעפ םענעּפָא ןַא

 םעד ,טלמערד יָאב רעגנוי ַא ,טכַארטרַאפ טרעכיור ןוא רעקשטיטלַא ןַא טציז

 .ייז וצ וצ ךיז טקוק -- לקנעב ןופ ןגױבענּפָארַא ּפָאק

 "טסעג , יד עז ןוא "ןלעטָאה , יד יײברַאפ רָאטייוװעלע ןטימ רָאפ ךיא ןעוו

 ןשטנעמ ליפ ױזַא : ענַארפ יד ךימ טעשטומ ,ןָאנַאװ ןופ רעטצנעפ ןכרוד טרָאד

 עגנע ןיא טניואוו רעכלעוו ,ןַאמערָא ןא ... םייח רעייז זיא ואוו ....ָאד

 ואוו ,םייה רעד ןיא זיא רע ואוו ,עלעקניוו א ךָאד טָאה ךעלרעמיצ עקיצומש

 עכלעוו ,עטנעַאנ ,טּפַאשטניירפ ,דיילטימ ,טייקמעראוו עכעלשטנעמ טניפעג רע

 ארומ ןבָאה ןוא טייהטנוזעג ןייז ןציטש עכלעוו ,םיא טימ ךיז ןריסערעטניא

 -ואוו ,טייוו ץעגרע םייח א טָאה טנַארגימע רעטלגָאװרַאֿפ א .טיוט ןייז רַאפ

 דיירפ טרַאװרעד רע ןענַאװ ןופ ןוא ןעקנַאדעג ענייז טימ ךיז טגָארט רע ןיח

 -ַאפ א טָאה ,טניירפ עטונ טָאה זיוח דמערפ א ןיא "רעדרָאב,, א .טסיירט ןוא

 םיא ןענעכער עכלעוו ,ןשטנעמ טָאה ,טניואוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,עילימ

 זיא ואוו .םייח רעד ןיא יו זיא רע ואוו ,לרעמיצ ַא טָאה ,םענענייא ןַא רַאפ

 -ןייא ָאד ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט ,רעטנזיוט יד טָא ןופ םייה יד רעבַא

 דצ טָאה ייז עכלעוו טימ ,ןשטנעמ ןשיווצ ָאד ןענייז סָאװ ,טסעגנ עקיטכַאנ

 א סָאג רעד ףיוא ןריצַאּפש ןגרָאמ ןלעוו עכלעוו ,לַאפוצ ַא טכארבעגנעמאז

 זיא ואוו ?זיוה "גנישזדָאל , רעדנַא ןַא ןיא טסענ ןייז רעדָא ,טכַאנ עצנַאג

 ןופ ןליפעג עמעראװו עכעלשטנעמ יד ןעמענ ייז ןענָאק ואוו ? םייח רעייז

 א זיא ןבעל סנשטנעמ םעד עכלעוו ןָא ,ליפעגטימ ,טפאשטניירפ ,דיילטימ

 ? רבק רעטלַאק ,רערעטצניפ

 רעביא םורַא ןעשזדנָאלב ייז ! םייה ןייק טינ ןבָאה ןשטנעמ-ירעואב יד

 זיא ?םע סייוו רעוו --- ייוו ייז ןופ םענייא טוט .עטנלע ,עדמערפ טלעוו רעד

 ,רעטליופעצ ַא ,רעקנַארק א ןייגמוא טעװ רע ? סע טרא ןעמעוו -- קנארק רע

 עדמערפ ןוא ,סַאג רעד ןטימניא ןלַאפ טעוו רע זיב גנַאל ױזַא רעטנָאטייוועצ א

 טעוװ ןעמ ואוו ,לָאטיּפש ַא ןיא ןריפקעווַא ןוא ןביוהפיוא םיא ןלעוו ןשטנעמ

 םיא טעוװ רעוו -- ןברַאמש רע טעוװ .ןעלדנַאהַאב בָארג ןוא טכעלש םיא

 ףיוא רעמ ָאטינ זיא רע זַא ,טלעפ רע זַא ,ןליפ טעװ רעוו ,רערט ַא ןעקנעש

 ? טלעוו רעד
 ןעוו ,םיא ןופ ןעקנעד טעוװ רעוו ןוא ,טבעל רע זַא ,םיא ןופ סייוו דעוו

 ...םייה ַא ןָא ןשטנעמ יד ,ןשטנעמ-ירעואב יד ...? ןברַאטש טעוו רע

 שובטעלפ
 (טנעמגַארפ)

 ןעוועג ריא טייז "? שובטעלפ ,, ןעמָאנ םעד לָאמַא טרעהעג ריא טָאה
 ? טנגעג רענעי ןיא

 ײלרעלַא ךיז ןעניפעג ָאד .ןילקורב טייז רענע ןופ טניל שובטעלפ
 טכַאמ רענױאװנײא-טָאמש א ףיוא .רעזייה עמערָא ,"ןעמוירּפ , ,ןלָאטיּפש
 -עג ןוא עשירפ א רעייז ןייז ָאד ףרַאד רעמוז .קורדנייא ןטוג ַא שובמעלפ



 ןידרָאג בקעי
 ט 0 יו

 טינ ןשיור ָאד .קיאור ןוא ליטש ָאד זיא רעטניוו .סנירגנ ליפ ןוא טפול עטנוז
 ןעיירש ,סרַאק יד םינ ןעגנילק ,ןענישַאמ-"םיטפ , יד טינ ןפייפ ,םרָאטיײװעלע יד
 -ץילַאטיא יד טינ ןליּפש ,"סעקינשטַאּפַאירמ , יד טינ ןעגניז ,סרעלדעּפ יד טינ
 ךרוד ָאד טרָאפ ןעוו-טינךעוו .סעקנַאמרַאש ענעכַארבעצ ערעייז ףיוא רענ

 טרעה ןדנוטש עסיוועג ןיא .סערּפסקע ןטלא ןַא ןיא רעמראפ רענעפָאלשרַאפ א
 טפָא .םעשזדירעק םרָאטקָאד םעד ןופ רעדער עקניניד יד ןּפַאלק סע יוװ ,ןעמ
 ,עטעראק רעטלַא רעסיורג א ןיא רָאטסַאּפ רעבָארנ רעטלַא ןַא ךרוד ָאד טרָאפ
 עשטאילק עסייוו עטלַא ןַא . . . הבית סחנ ןופ טכַאמעגרעביא רעכיז זיא סָאװ
 טימ ,רעשירייא רעטרעקיוהעגנייא רעטלַא ןַא ,שזַאּפיקע ןרעווש םעד טּפעלש
 טביירט ,םינּפ ןפיוא ןעיילק עלעג עסיורג טימ ןוא סעסנַאװ עקידנכעטש עלעג
 -ירט עמאזננַאל רעייז ןוא עניילק רעייז טכַאמ יז רעבָא ...עשטאילק יד ןָא

 יד ,ָאטינ ןענייז ןרַאוטַארמ ןייק ,טריקורבעגנ טינ ָאד ןענייז ןסאג יד .ךעלעט
 ָאד זיא טכאנייב .ןרעדנַא םעד ןופ רענייא טייוו רעייז ןעיימטש ןרעטמַאל
 רָאנ ...ןטלעז רעייז ןשטנעמ א ָאד ןעמ טעז גָאטייב .לימש ץנַאג ןוא לקנוט
 ןיא "סעקּפייּפ , יד טימ רעטעברא עכעלטע ךרוד ָאד ןעיינ טייצ גָאטימ ןיא
 ..טננעג עצנַאנ יד סיוא טעז שילָאכנאלעמ ,קירעיורט ...ןייצ יד

 רעכעליירפ לסיבַא טרעוו שובטעלפ .דליב סָאד ךיז טרעדנע רעבָא קיטנוז
 ןילקורב ןוא קרָאי-ינ ןופ ןָא ןעמוק ריפ זיב ףלעווצ ןופ .רעקידעבעל ןוא
 עג ןייר ןוא ןייש םוא ןעיינ קירוצ ןוא ןיהַא ...טסעג טימ סעיטרַאּפ עצנַאנ
 ...טנעה יד ןיא ךעלקעּפ ןוא ןשאט-טנַאה טימ רעניואווניײא-טָאטש עטעדיילק
 יד עכלעוו ,עכעלקילגמוא יד םימ ךיז ןעז עטנַאקַאב ןוא טניירפ ןעמוק סָאד
 םימ עקנַארק יד ...שובמעלפ ןיא גנוניואוו ַא ןבָאה וצ ןעגניווצ ןדנעטשמוא
 ,רעטצנעפ יד ייב ןיוש ןעייטש ןקילב עקירעיורטמ ןוא רעטכיזעג עסַאלב ערעייז
 -ניק יד טימ ןעיורפ ערעייז ףיוא ןטרַאװ עקינייא ...ןטרַאװ ןוא סױרַא ןקוק
 ןוא טניירפ ערעייז ףיוא רעדָא ,עטבילעגנ ערעייז ףיוא ןטרַאװ ערעדנַא ,רעד
 ...ןרעטלע ערעייז ףיוא ןטרַאװ רעדניק .עטנַאקַאב

 ףיוא טינ ןבָאה סָאװ ,עכעלקילנמוא עכלעזַא ךס ַא ָאד ךיוא ןענייז םע
 םייב ךיוא ייז ןעיימש ךָאד ...טנלע ןוא דמערפ ןענייז ייז .ןטראוו וצ ןעמעוו
 יז וצ םעוו רענייק ,רענייק ! טסיזמוא !ךַא ...וצ ךיז ןקוק ןוא רעטצנעפ
 ...!ןכוזַאב טינ ייז טעוװ רענייק ,ןעמוק טינ

 .ערעדנַא יד ןופ ענייא ןלַאטיּפסָאה רעשובטעלפ עכיוה יד ןעיימש טייוו
 ןוא עליוח יד רָאנ .ןרעדנַא םוצ זיוה ןייא ןופ טניוו רעד םוא ָאד טּפיול יירפ
 ףיוא םיא ןמלַאה "קרַאּפ טקעּפסָארּפ , ןטנרָאזרַאפ םעד ןופ רעמיוב עצרַאווש
 ,ןשיור וצ רעמיוב עטלַא יד ןָא ןביוה ןַאד ...רעטייוו ןפיול טינ םיא ןזָאל ןוא
 ,ןבעל ןשירַאנ םנשטנעמ םעד ןופ דיל קירעיורט ַא ייז טגניז טניוו רעד ןוא
 -נייא עקנַארק יד ןוא ...ןגָאמיײװ ןוא ןגרָאז ענייז ןופ ,טיוט ןכעלקערש ןייז ןופ
 רעד ףיוא טייז ןייא ןופ ךיז ןרעק ,קיאורמוא ןַאד ןרעוו שובטעלפ ןופ רעניואוו
 . . . ןצפיז ןוא ןצכערק ,רערעדנַא



 רעב םיא ץרעה ילתפנ
 1856 ןיא ןריובעג

 1892 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1909 ,רעבָאטקָא ןט10 םעד ןברָאטשעג

 עקירע מַָא וצ

 ,ריד ןופ ץדייש ריא

 .טייהיירפ רעד דנַאל וד

 ךיא ריפ םילשורי ןייק

 ,טייהיידט עקילייה ןיימ

 ,לגילפ םרעלדָא ןייד רעטנוא
 ; טבעלעג קיאור ךיא בָאה
 ,ןעקנַאדעג עניימ ןבָאה דימת רעכַא
 .טבערטשעג םילשורי ךָאנ

 ,טנרעלעג ריד ייב בָאה ךיא
 ; יירמ ןייז וצ ױזַא יוו
 ,קילייה רימ זיא עיצקעל ןייד
 יו יירפ ייז ,שטנעמ , : טסייה סָאד

 ,הירומ גרַאב םעד ףיוא ,טרָאד
 ,ןיימש ךיא לעוװ רעטכעוו םלַא
 ,ןענָאפ םנויצ עלַא זיב
 .ןעייוו םיתיזה-רה םעד ףיוא ןלעוו

 ,ןעז טינ רעמ ךייא לעוװ ךיא

 ;רעדירב עביל עניימ

 ,ייוו ןיימ ריא טו ןליפ רָאנ

 .רעדיל עניימ ןעגניז םייב
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 יק סוועש טניוו סירָאמ
 1856 ,טסוגיוא ןט9 םצד ןריובעג

 1894 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1932 ,ץרעמ ןט18 םעד ןברָאטשעג

 קיטיל ַאּפ .לדוב

 ,ןלַאװ יד ןופ ןלַאװק יד ,(צ
 ! קיטילָאּפ םלדוד יקנעי

 ןגָארטרַאפ ןַאק ןגָאמ סעמעוו
 -- ןגָאז ייז סָאװ ,םירקש ידלַא

 ? קיד ןוא טעּפ ,םירקש עבַארג

 ,עטקורדענּפָא ,עטקוּפשעגסױא
 ; גערב א ןָא םנגיל ןלַאפ

 ,לדוּפ ַא יוו ,לדוד יקנעי
 ,לדוב םוצ ךיז טעשטשַאל ןוא טגנירּפש

 .קע םעד קידנעיירד ,טעשטשַאל

 ןטַאז ַא ןופ ,ןטַארקַאמעד
 ,דייר סיוא ךענעקיימ ןגָאמ

 ,ןרַאּפש ךיז ןיא ןרָאנ עכלעוו
 ,ןרַאד ,ןכאווש א ףונ ַא ןיא

 .טייהרעדנילב ןעגנילשרַאפ ןוא

 ןעמירק ייז ןוא ,ןעמיטש ייז ןוא
 -- ייברעד טינ וליפא ךיז

 ,רעסייב יד רַאפ ,רעסייר יד רַאֿפ
 רעפיימשרעטנוא ,רעביירט ןראפ

 ; ײרעכַאמ-רַאלָאד רעד ןיא

 ןביור סָאװ יד ןביולג ייז לייוו
 ;ּפָאק ןוא בייל ,ןבעל רעייז

 ,הרוחס א טרעוו הרוכב רעייז

 ,הרות רעד ןיא םוישע יו טקנופ
 ,ּפָאטנזדניל ןטיור ַא רַאפ

 ןשטייב ןטכעלפ ,ןשטיימ ,ןדיי
 ;דנַאל ןופ רעטעברַא יד רַאפ

 ,רעדניר יד יו ,רעדניק ס'נירע
 רעדניש םעד ייב ןרעוו ןעייג

 .טנַאה עטכער יד ּפוז ַא רַאֿפ

 עפומש ןייק טיימש אפונ יקנעו

 ,"םענ ןוא ביג, ןיא טינ רעכעה

 - ,םירג ינב יד ,םירג יד יו

 םירזממ רַאפ רע טלַאה ייז סָאװ

 .םעפ לקנָא ןביל ןייז ןופ

 ןטסקענ םעד ןופ ןטסקעז םעד ןוא
 ,ץיה טימ ,ייז ןלעוו שדוח

 ,סעקלַאּפ יד רַאפ סעקלַאג ןפרַאװ

 ,תוקלמ ןרעוו וצ טּפַאלקעג םוא
 .ץימש עטוג ןגירק וצ םוא

 א א

 ,ןלַאװ יד ןופ ןלַאװק יד ,ָא
 ! קיטילָאּפ םלדוד יקנעי

 ,ןטַאבָארקַא-ןטַארקַאמעד
 ,ןטַאט רעייז חור רעד 'ּפַאכ

 ! קירטש א ,רעטעברא ,ייז בינ
1894 
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 ך ַאנ ןב על ייז

 רעדורב רעטונג ,רעביל ,ָאזלַא
 טנַאלַאט ַאזַא טסָאה סָאװ ,וד
 רעדורעג ַא ןכַאמוצנָא
 ,טנַאהרעלַא ןדיי ןשיווצ

 ,ןטכישעג טימ ,ךעלטרעווכיילנ טימ
 ,ץיּפש א טָאה סָאװ ,ץיוו ַא טימ
 ןטכידעג ןיא טסרענוד סָאװ ,וד

 -- ץילב ןייד טימ טסטכיײלַאב ןוא

 שינַאקַאל ןוא ,ךשוח רעזדנוא

 טלאטשעג ַאזַא זדנוא טפרעדליש

 "שינָאמ , יו עלעדיי ַא ןופ

 -- טלאוװעג תיליל יורפ ןיא

 ןברַאדרַאפ זַא ,ךיז טסגָאלקַאב וד
 ,טלעוו יד טנייח ןיטולחל זיא
 ןברַאמשענסױא ןיוש זיא סע זַא
 ! ?דלעה רעדעי ןצנַאג ןיא רָאנ

 ןלעוּפ טינ ךיז ייב ןָאק ךיא ,ןיינ
 לָאמש ױזַא ןטלַאה לָאז סע

 ,?ןלױּפ ןופ ךיירנינעק , םעד ןיא

 לָאצ א ןָא ןגעלפ םע ואוי

 ,ןעניפעג ךיז ןדלעה עסיורנ
 טולב רעייז ןבָאה עכלעוו

 ,ןעניר ,ןצירּפש ןזָאלעג קרַאטש

 ,טונק סרעדנַאסקעלַא רעטנוא

 רעגרע ךעלקריוו רעבָא סע זיא

 .טביולנעג ָאד ןטלָאװ רימ יז

 ,רענרעוו-ןדלעה רעסיורג רעד ןוא

 ,טבױרַאב ךייא םייוו ױזַא טָאז

 גנומכיד רעד ןיא וליפא זַא
 ,ןַארַאפ טינ ןלוּפ ןיא זיא
 גנוטכיד רעיירפ ךעלשטנעמ ןייק ןיא
 ןַאמ ַא טינ ןפוא ןייק ףיוא

 ןרירוגיפ ןענָאק לָאז םָאװ
 -- דלעה סלַא עיזעָאּפ ןיא

 ןריצַאּפש םוק ,רעדורב ןיימ ,ןַאד

 .טלעוו רעיינ ,רעסיורג רעד ןיא

 ,ןסַאמ ןעניפעג וטסעוו ָאד ןדלעה

 ,טיײל-סטעברַא ןשיווצ ןדלעה

 ןסַאלעג ןרעפּפָא עכלעוו

 טיירטש םעד ןיא ,ןבעל ןוא בייל

 ,רעקירדרעטנוא םעד ,סָאב םעד טימ
 ,רַאצ ןטניורקעגמוא םעד טימ
 רעקיד ןרעוו וצ טבערטש רעכלעוו

 .רַאד ןביילב סָאװ טנעה יד ךרוד

 ןטכארטַאב רָאנ ייז טספרַאד וד ,ָא
 ,טייל-סטעברא עווַארב עזיד
 ,ןטכַאלש יד ןיא ןפמעק ייז יו
 טייז-ייב-טייז ןוא ,טנַאה ןיא טנַאה

 ,ןלַארענעג ןָא ,רעוועג ןָא

 ,טנַאיװָארּפ ןָא ךיוא טּפַא רעייז

 ,ןלאעדיא ,ןּפיצנירּפ רַאפ

 .טנַאה רערַאד רעליוה רעד טימ

 רעצנַאג ןייא ךיג ןרעוו ייז יו

 ,גירק םוצ טיײרַאב ,קלָאפ רעסיורג

 ,רעצנַאּפ א רַאפ טייהיירפ רעד טימ
 ."גיז רעדָא טיוט , קידנעיירש

 ןכלעװ ןיא ,"ןברָאטשעגסיױא, דיל א סעצרּפ .ל .י ףיוא רעפטנע ןַא --- 1894 ןיא ןבירשעגנָא זיא דיל סָאד
 ,ךיל א סנײז רַאפ עמעט ַא יװ טכוזעג טָאה רע סָאװ ,טייקשידלעה ןוא ןדלעה זַא ,טגָאלקעג ךיז טָאה ץרפ
 .ןברָאטשעגסיױא ןענייז --



 קסטעשטניו סירָאמ 0
 יי וו וו טי 0 4 4 4

 ,םינכש ןטעב טינ טסעוו וד ןוא ,ןרישרַאמ ןוא ןעייג ייז יו

 ,סַאנ ןפיוא ןשטנעמ רעדָא ,דניק ןוא בייוו טםימ ,טלַא ןוא גנוי

 ,םענייא ןבעג וצ דלעה ַא ריד ,ןריטסעטָארּפ וצ ביור ןנעק

 ! סַאלק ןצנַאג ַא טסָאה וד ןעוו .דניזעגזיוה םמוניהיג ןגעק

 עוומ ענולק ,ענייש ןייד ןוא ,ןטכארמַאב רָאנ ייז טספראד וד ,ָא

 דלעפ ןפיוא ןענופעג טלָאװ ,רעוועג ןָא רעפמעק ענייד

 עזולב-רעיראטעלָארּפ א ןיא ,ןטכַאמש ייז ואוו רעגַאל םעד ןיא

 .דלעה ןכַאװ ַא קלָאפ םעד ןיא .רעווקס ןָאינוי ףיוא ץלָאטש רעדָא

 ףַאלקש-ןיול םענופ דיל סָאד

 ,םלוע-לש-ונובר םוצ מרעהעג למיח רע
 ; דרע יד רָאנ טרעהעג ץירּפ םוצ

 -- ,םלוג םענרעזייא ןַא ןיא טנייה טניל הרובג יד

 ,דרעפ רעקילדנעצ ןופ חוכ א

 ,עניימ טינ ןענייז ייז ,רעזיירב יד ,רעזייה יד

 ,ןיורק יד ןעמונרַאפ טָאה םי םעד

 ,ענייפ ,עלעדייא יד ןגָאמרַאֿפ גנידצלַא ןוא

 .ןױשרַאּפ טרעדנוה עטלבוהעג

 המשנ ןיימ ,ףוג ןיימ ,חומ ןיימ ,חוכ זןיימ

 ,ריבג םעד ךיא ףיוקרַאפ ,ךיא גנידרַאפ

 ,המחנ ןיימ טיימשַאב עשז-סָאװ ןיא ,ריא טנערפ טציא

 ? רימ רַאפ רעביא ,ךיז טכַאד ,טביילב סָאװ

 : ר ָא כ

 ,טומ רעשירפ רעד ,טסייג רעיירפ רעד

 ; רעביא רימ טביילב טסול-ףמַאק יד

 ,טומ ןוא ,טפמעק ןוא ,טּפַאש סָאװ טּפַארק יד

 ,טונק ןוא טור רַאפ םינ ךיז טקערש ןוא

 | ,גירק םוצ טומ רעד

 ,גיז רעטנעָאנ רעד

 ! רעביא רימ טביילב טפנוקוצ יד

 ,ןרָאסעּפָארּפ ץוט ַא ייב טניל טּפַאשנסיוװ יד

 ; ךַאז ןיימ טינ זיא יז --- גנודליב יד

 ,ןרָאבעג ןושל ןֶָא רעוו ,רעטעברַא ,ךיא

 .ךַארּפש ַא ןָא קעװַא רימ ברַאטש ןוא

 ,הקדצ סלַא רימ וצ ןעמ טפרַאװ "לוש , עלעסיבַא
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 ; רַאפרעד ייז קנַאד ןוא סע םענ ךיא
 ,הקזח ַא ץלַא ףיוא ןבָאה ייז ,עכייר יד
 ,רַאווק ןוא רַאד ךיא -- ךיז ןּפָאטש ייז
 -- ןבעל ןיימ ןוא ,בייל ןיימ ןוא ,טּפַאז ןיימ ןוא ,טפַארק ןיימ
 .ריּפַאּפ ףיוא סניימ רָאנ זיא ץלַא סָאד
 ,ןבעג וצ רָאנ בעל ךיא ,ןבעל וצ םינ בעל ךיא
 ? רימ רַאפ טביילב סָאװ ןוא ,ךיא ביג ץלַא

 : ר ָא כ
 .וו .זַא .א ,טומ רעשירפ רעד ,טסייג רעיירפ רעד

 ,ןשַאנ וצ סָאװיּפַאנק ךיא גירק רוטַארעטיל ןופ

 ; לָאּפָאנַאמ סריבג םעד זיא טסנוק יד
 ,ןשַאלּפ יד ןיא ןייוו רעד ,רעזייה יד ןיא טפול יד
 .לָאוו יד ,סנדייז יד ,טעמַאס יד
 ,תועבממ יד ייז ןיא ,ןעקנַארש יד ןעקנַאב ןיא
 ,םיא וצ ןרעהעג תורצוא יד
 ,תועד ןייק םינ גָאז ןוא ןזניצ קיבייא לָאצ ךיא
 .,.םיטש ןיימ ךיא ץונַאב רָאנ גָאלק םוצ
 ןדייש רימ ןופ טּפָא ךיז זומ דניזעג ןיימ ,דניק ןיימ

 ,ריבנ ןקיזָאד םעד ןעניד וצ |

 .ןדעדךג ןפיוא גנוזייוונָא ןַא ןעמ טינ רימ

 : ר א כ

 .וו ,זַא .א ,טומ רעשירפ רעד ,טסייג רעיירפ רעד

 ,םלוע לש ונובר םוצ םרעהעג למיה רעד

 ;דנַאל סָאד רָאנ טרעהענ ץירּפ םוצ

 ,םלונ םענרעזייא םעד ןנַאמרַאפ םיניצק יד

 .טנַאה ריא ןיב --- ןישַאמ רעד ןיד ךיא

 ,ןסַאּפ ןוא םסנעמיר ענרעדעל טימ רעדער יד

 ,טיוה ןיימ ןופ טעמכ ןטינשעג

 ןסאילימ-ילימ ןופ םנגייא ןֿא ןפַאשַאב

 ,טיובעג בָאה ךיא סָאװ רעזייה ןיא

 ,ןגעמראפ ענעי םָאװ ,ןקירבאפ ןזיר ןיא

 ,רילרַאפ ךיא סָאװ קידנעניוועג

 ,ןגערפ ךימ טעוו ריא ןעוו ,רעפטנע ןיימ זיא ךָאד ןוא

 ? רימ רַאפ ָאד טביילב סָאװ : רענײמשא

 : ר ָא כ

 .וו .זַא .א ,טומ רעשירפ רעד ,טסיינ רעיירפ רעד
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 וומ רעד ןוא עזומ יד

 רעטייל רעד יו ױזַא ךיא יימש זייוונטייב
 : ןול ןיא וניבא בקעי ייב םולח ןיא

 ,רעמיירדעצ רעד ּפָאק רעד סנקלָאװ יד ןיא ךיוח
 ,םופ ןייא טימ ּפמוז ןיא טּפָא ,דרע רעד ןיא סיפ יד

 ,תונויער עצלָאמש יד למיה םוצ ןנייטש'ס

 ; טכיל ןופ ןלַארמטש ,עטלנילפעג ןעקנַאדעג
 תונובשח ןופ ּפמוז ַא ! ךַא --- ּפָארַא ןעמוק
 .טכיזענ ךעלטענ רעייז טיוק טימ טלדיזַאב

 םערוטש ןדנזיורב ,ןדנשיור םעד ןיא ןַאד
 ; רימ 'ייב טרעטיילעג רעדיוו יז ןרעוו
 ,םערופ ןופ יו םיוא ךיז ,טרעביוזעג ,ןסיג
 ,ריש א טימ קירוצ למיה םוצ ןגייטש

 םולח ןיא טלָאמעד יו ךיא ייטש ױזַא ןוא
 :זול ןיא וניבא בקעי ייב רעטייל רעד

 םולשב ןבעל'ס ןוא ייז ףיונוצ טלַאה ר ע
 .זומ רעקיּפמוז ןיימ ,עזומ עשילמיה ןיימ
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 ! סיוארַאפ ,סטרעוורַאפ

 ,לַאמרָאנ ןתמא ןיא ןעגניז ךיא טלָאװ ןעמטיר עלַא ןיא
 ןזייוו השורי ןייד ריד ךיא טלָאװ ; טיירטש םוצ ךיד ןקעוו וצ
 .לַאסַאל דנַאנידרעפ ןופ/ ,ןעגנילק ךיא טלָאװ ןקָאלג עלַא ןיא
 ; םייצ יד ריד ןדלעמ וצ
 ,רעטרעוו ענייז ,ייז טצונַאב טלָאװ ךיא -- ,ןדער ךיא טלָאװ ןכַארּפש עלַא ןיא

 ,םימש ןייז טגרָאבעג טלָאװ ןוא ,ריד וצ --- גנוצנעמַאלפ א

 ,רעטרע עלעקנוט ןיא טכיל ןעננערב וצ ,ןדיילק ןעקנאדעג יד ןלארטש ןיא

 ,םיא ךרוד דיירפ רעצרעה ןיא .ריד רַאפ ,קלָאפ ןיימ ,ריד רַאֿפ
 הרושב ןייז טימ טסלָאװ ,קלָאפ ןיימ ,וד ןוא

 ,טראוו סָאװ ,טלעזַאב טלעוו ַא ,ןפאלק ןריט עלַא ןיא טלָאװ ךיא

 ,חרובג-ןזיר טימ ,ףמַאק םוצ טיירנ ; טרעהעג ךימ טסלַָאװ וד זיב

 ,דרַאגנַאװַא םלַא ריד טימ ,ןּפַאמרעד סלוּפ םעד ריד ייב טלַאוװ ךיא
 .טרעוועג טינ וד טסלָאװ רימ
 1010 ןזיוװַאב ןאד ךיז םלוּפ ןייד טלָאװ ןוא
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 גנַאועג-ןענַאווש ןיימ

 ,רעטלע רעד ףיוא טיוט ןופ ןעקנאדעג ןעמוק סע
 ,ףַאלש ןופ ןעקנאדעג טנוװָא ןיא ןעמוק'ס יו
 ,רעטלעק ןרעוו טכענ יד תעב ,טסברעה ןיא ןעמוק'ס יו
 ,ףוס א ןָא טסערפ טימ ,רעטניוו ןופ ןעקנאדעג

 ,ןעקנַאדעג יד ףױרַא חומ ןיא ןעמיווש ןוא
 ,דנוטש ענעי םיוא קידנליוו םינ ךיז טלָאמ ןַאד
 ןעקנַארק םעד טימ ךיז ןענעגעזעג ןעמוק'פס ןעוו
 .טנוזעג ךָאנ לייוורעד ,ןמַאדידנַאק-טיױט יד

 ,רדח ןלופצכערק ןיא יד טָא טימ ןעמַאזוצ

 ; ךיז ייב עטיוט עכעלברעטשמוא ךיא עזרעד

 ,רעדיילק עקיבייא ןיא עטבילעג עטלַא ץלַא

 .ךיש ןָא ןעייג ייז ,לגילפ ןַא ןבעווש ייז

 ,ןקָאז טינ ,ןלַאדנַאס טינ ,ךיש טינ ןפרַאד ייז

 ; דרע עקיטָאלב יד ןָא רעמ טינ ןריר ייז

 ,ןקזה ללה רעהַא סופוצ טינ טמוק סע

 .דרעפ ַא ףיוא ןיירַא ,אישנ רעד ,רע טייר טינ

 ,ענייר ,ערעביוז ןיא ןטפול רעד ןיא טבעווש רע
 ,ןידַא רעמיצ ןיימ ןיא דייז ןופ םיכירכת
 ,ענייח ןוא יקסנילעב ,ענרעב :ןעמוק ױזַא
 .ןייפ ןוא ךעלביל ,לכאלמ רעד יללעש ןוא

 הרוחש-חרמ לעב רעכעלטענ רעד ,ןַארייב ןוא

 ,זידַארַאּפ-דרע םענופ איבנ רעד סירָאמ ןוא
 ,הרות רעד ןופ ליפ ןעגנילביל ייז ןבענ ןוא
 .זיר רעקיטסייג ַא -- ןטימניא םרמעדןב

 .סעטנאוורעפ רעינַאּפש רעד רעמיצ ןיא ַאד ןוא
 ; טָאנ רעד ריּפסקעש יו תובבל ןחוב ַא
 סעטנאנעזָאר סיוא רימ טעז םיא טימ ןסקָאװרַאּפ
 .טָאכיק ןָאד דלעה ןייז --- רעטייר רעכעלברעטשמוא
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 ,ןטייצ ערעטלע ןופ גנילביל ַא ךיא עז ןַאד
 ; טעּפַארּפ-רעטכיד ןיימ ץומא ןב היעשי
 ,ןמיירוצ םינ טמוק רע ,טינ סופוצ טמוק רע ךיוא
 .םעָאּפ רעדנַא ןַא םימ טגנערב ןוא וצ טבעווש רע

 ,ָאנוה רָאטקיװ זיא טָא ! רשוי-ץילמ סטלעוו רעד
 ...ר ע יװ טפנוקוצ יד ןזיוועג ,זדנוא טפָארטשעג
 עגושמ-ךעלדעש רַאפ ןטלַאהעג ןבעל םייב

 .רעד יייס ,רענעי ייס --- דייר-טסיירט ןיא ,רסומ ןיא

 ,רעליש רעכעלביל ,רעדנביל רעד זיא ָאד ןוא

 ,טניירפ ןייז עטעג רַאפ ײשּפָא טימ רעמיא ךָאנ

 רע ליוו ךָאנ רעמיא ןטערטּפָא םיא עמלַאּפ יד

 .טנייה ךָאנ --- רעפעשַאב סָאטסיפעמ ןוא םטסואפ ,םיא

 ,רעטדנַאזעג סרומַא טָאנ ,ענייח רימ וצ טקניוו טציא
 ,לַארטש ַא טרעדיילש ריט ןופ לעווש ןפיוא גיוא ןייז
 :רעטנַאקַאב ַא טייטש ןָא : לכיימש ,ןייז רימ טגָאז סע
 !לַאסַאל ,קוק ןיהַא . . . רעניימ ןוא גנילביל ןייד

 ,רע טָאה ךָאנ הסיסנ ןיא בייל ַא ןופ קילב ַא

 ,דנַאל ןייז ןופ טנאניג רעד ,טייצ ןייז ןופ דלעה רעד

 רעטָאפ רעד ,ןעסביא םיא ןבענ ןוא ,רֶע טייטש טרָאד

 ,דנַארב ןופ ,אדדעה ןופ ,אדליה ןופ ,ארָאנ ןופ

 ,תומשנ עסיורג ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא
 ,טייצ ןופ לגימ םעד ,ןרָאי ךרוד טרעטיילעג
 ,תומחלמ ןופ טולב ןופ טקיניירעג גנַאל גיז רעד
 ,םידּפַאב ןיוש לַאנ רעד ןוא טפיג םעד ןופ ףמַאק רעד

 ,ןדישעג תועשר ןייז ןופ ץיוו רעדנסייב רעד
 -- ,דלימ רעבָא ,ףרַאש ךַאנ קיגָאל ענרעזייא יד
 ,ןדירפ ןיא ןבעל ייז ןינוקַאב ןוא סקרַאמ ! טעז
 ,דליש רעד לקניוו ןיא ןוא ,טסָאררַאפ גנַאל ןיוש זיּפש רעד

 רעדנאנַאפ לָאמנייק -- ןָאסלעדנעמ טימ גניסעל ןוא

 ,םויה דע גנוי סיוא עדייב ןעעז -- טלייטעג

 ,רעדנאקסיא רעסיורג רעד ,ןעצרעה םיוא טעז גנוי ןוא

 ; םוהת םענופ לוק רעד -- סומע רעשיסור רעד
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 ןקעוו וצ רפוש ןקיטכעמ א טימ ןאמ רעד

 ,דנאל ענעטלָאשרַאפ ,עטיוט-בלַאה א ףָאלש ןופ

 ןקעדאב רעדלעפ יד ואוו ,דנַאל ַא

 .דנַאנַאכָאנ טולב טימ -- ןסקיב ןוא ,תוילת טימ

 ,ןעזומ יא ,ןעיצַארג יא ןעניואוו םִע ואוו ,דנַאל א
 ,ּפעק עכעלרעה ןיא ,רעצרעה עכעלרע ןיא
 ,ןעזודעמ ןופ טורב יד ,ןריגער ןעירופ ךָאד
 .ּפעלקס ןיא טגיל טדימשעג ןטייק ןיא טייהיירפ יד

 ,הרות ןופ רענרעל רעד !שיקל שיר ןיימ ! ַאחַא

 ,רועיש ַא ןָא טביל סָאװ ,זיא דרעווש א סָאװ סייוו סָאװ

 ,ארומא רעסיורג רעד -- ןעיורפ ןוא טייקנייש טביל

 ,ריא ייב רָאנ טגערפ ריא ,רעטסעווש סננחוי 'ר

 ,רעמיצ ןיא עניימ ןעגנילביל יד ןעמוק ייז

 ,טםייצ רעדעווטעי ןופ ,רעדנעל ײלרעלַא ןופ

 ,רעמיא יו ןבעל םענופ סורנ ןיימ ייז ביג ךיא

 .טייז רערעדנַא רעד ןופ סורג א ןעננערב ייז

 ,רפץע ינכוש ייז ןופ עלַא טינ ןענייז ךָאד

 ,טלעוו רערעסעב א ןיא גנַאל ןיוש ןעניואוו סָאו

 ,רעפָאלש-רבק ןייא יוו רעמ ייז ןשיווצ ןַארַאפ

 .טלעצעג ןייז זדנוא ייב ךָאנ םויה דע טָאה סָאװ

 ,רענייא ָאד טייטש רימ וצ עלַא יו רעטנעענ ןוא
 ; םעב ןייז זיא ץנַאג ךָאנ ,רבק ןייז זיא שירפ ךָאנ
 רעניימש ןייק ,לגיצ ןייק ,רעיומ ןייק ,ןזייא ןייק

 .טעָאּפ רעד םור'ס ואוו ,טינ טרָא סָאד ןלעטשרַאפ

 ,ןעמולב יד ןופ ןָאמעג ךיז ביוה ַא רֶע טָאה סַאד
 ,רימ ייב רע זיא טציא ,ןזָאלרַאפ רבק םעד
 ןעמוקעג עסיורג יד רעטסייג יד טימ רעהַא
 .רימ יד דישּפָא םוצ טנפע רע ןוא רע זיא

 המשנ א טייטש ןענידרָאג ןבענ ָאד ןוא
 -- ףוג רעד ןבעל םייב ןיוש ןעוועג זיא טרעצרַאּפ --
 המקנ יד ,סַאה רעטרעּפרעקרַאפ רעד זיא רע
 .ףור רעד ןוא ןיד-רזג רעד -- ביור רַאּפ ,טכערמוא רַאפ
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 עי א

 .ןעמַאנ ןייז ןזעוועג זיא זדנוא ייב ּפָאלַאג ןוא
 ,טלַא טינ רעמיא ךָאנ ,ךימ טסירגַאב ןטָאש ןייז

 -- ! ןעמַאקליוו ךעלצרעה ,ָא -- ךיא עז םיא ןבענ ןוא
 .טלַאטשעג-ןעיױרפ עכעלרעה ,עכעלביל ַא

 סג
 לא א

 ,רעטסייג יד-טָא 'לֵא ןשיווצ רימ טרעוו ענשוד ןוא
 ,ןײלַא ןיוש טסייג א ךיא רעוו סָאד תועמשמ

 ,רעטסיימ יד ןשיווצ ,ךיז ךיא ליפ ,ךיא ןיב ןיילק רָאנ
 .ןיילק ,עלעבלימ 8 ןזיר יד ןופ זיירק םעניא

 .ןבעל ןופ ןדייש טינ רעטרעוו ןָא ךיז טליוו ךָאד

 ; טרָאװ ַא סעּפע ,עלעדיל א ךיז טעב סע

 ,ןבעג טינ "ענדזעיטָא , ןֵַא םיא ךיא לעוװ ןיוש-טינ

 ? טרָא ןפיוא ָאד ךיילנ ,לעוּפ םעד קילארשי

 :רימ םורַא י י ז טימ ןעגניז וצ טינ נָא ךיא רָאנ

 ,גנַאלק רעקיצנייא רעד זיא טסקעט א ןָא ץפיז א

 ,רעמוק ןייז ןיא קלאפ םעד ןזָאל םיא ןָאק ךיא סָאװ

 .גנאזעגענאװש ;ןיימ ןיוש טביילברַאפ רע -- ץפיז רעד
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 ראש
 .רעגענ ןופ גנואיירפאב רעד ראפ רעפמעק -- ןוארב ןאשזד



 וו ַאל ע פאק .י
 1858 ןיא ןריובעג

 1882 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ןברָאטשעג

 עקירעמַא ןייק ףיש רעד ףיוא
 ("עקירעמַא ןיא לָאמא; ןופ טצריקעג)

 ףיוא טצעזעג ךיז רימ ןבָאה גָאטימכָאנײנוי ןקיטעמוא ,ןקידלּפענ ַא יא

 .עקירעמַא ןייק טריפעגנ זדנוא טָאה סָאװ ,ףיש רעד

 .ןטילעג ךעלקערש עלַא רימ ןבָאה םי ןפיוא געמ ףניפ-ריפ עטשרע יד

 -ץגמורַא טָאה ןוא היח עדליוו ,עטציירעצ א יו ,טעוועשובעג טָאה םי רעד

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .לדנעּפש ַא יו ,עלעפיש םערָא רעזדנוא טרעדיילש

 .ןעגנילשרַאפ זדנוא יו טלָאװעג שרעדנַא טשינ ךיז טָאה םיא

 ,ןעלדניווש ןָא טביוה ּפָאק רעד זַא ,ךיוה ױזַא ףיוא ףיש יד ךיז טביוה טָא

 טביוה טָא רעדָא . . .ןשלח וצ ענדונ טרעוו'ס ןוא רעטצניפ טרעוו ןגיוא יד ןיא

 ןעקניז ,ןעקניז ןָא טביוה ץרַאח סָאד ןוא רעטנורַא ,רעטנורַא ןלַאפ ןָא רָאנ יז

 טוט םָא . . . סױרַא רָאנ סע טלַאפ דלַאב זַא ,ךיז טכַאד'ס ןוא ,ּפָארַא ,ּפָארַא

 םרעגעלעג יד ןופ ךיז ןעלקייק עלַא רימ ןוא טייז ןייא ןיא רעק א ףיש יד ךיז

 -ַאלק ַא טרעוו סע .ךעלקעּפ ןוא םילכ ענעכעלב ,ןצַארטַאמ ענעיורטש יד םימ

 סָאד ןוא ,םעמַאמ ןוא םעטַאט ןופ יירשעג א ,רעדניק ןופ ןרעמָאי א ,יירעּפ

 ךיז טינ ,טסַאה טימ ,גנילצולּפ ; רעבירַא ץלַא טיירש סעילַאװכ יד ןופ ןעיַאוו

 ךיז טרזח עטכישעג עכבלעז יד ןוא טייז רערעדנַא רעד ןיא רעביא יירד א ץלַא

 ,טכעלש .ןגָאלשעצ ןוא טלייבעצ ,טּפַאלקעצ ךס 8 ןיוש ןענייז טציא .רעביא

 ! ףיש רעד ףיוא געט רַאּפ עטשרע יד ןעוועג ןענייז טיוט רעד יוו רעטיב

 רעקיאור ןרָאװעג זיא םי רעד .רעגנירג ןרעוו ןבױהעגנָא טָאה טָא רעבָא

 ןיוש טָאה ןעמ ןוא נָאט א קעווַא זיא סע .רעכעליירפ -- ןצרַאה ןפיוא ןוא

 יד ןופ ןכירקוצסורַא ןביױהעגנָא טָאה ןעמ .ליומ ןיא ןעמענ סעּפע טנַאקעג

 ןוא טסיירטעג ,טמערַאװעג טָאה ןוז עביל יד .טפול רעיירפ רעד ףיוא רעכעל

 קנערק א ןופ טלָאװ ךיא יו ,טבעלעגפיוא יו טליפרעד ךיז בָאה ךיא .םעלגעג

 .קנערק א ךָאנ יווװ ,טליּפשעצ ךיז טָאה טיטעּפַא ןיימ .ןענאטשעגפיוא

 טָאה סע .ּפָאק ןיא טיירדענ רעכיוו ַא יו ךיז ןבָאה ןעקנַאדעגנ ליפ ,ליפ
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 חָאלעּפַאק .י 8

 סָאד ! טקנעבעג ךיז טָאה סע יוװ ,ייוו ,ןוא םייה רעד ןנעוו טכארטענ רדפכ ךיז

 .טמעלקרַאפ טָאה ץירַאה

 ןעמוק סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ןוא סענעצס ענעדיישרַאפ יד וצ וצ ךיז קוק ךיא

 -רָאפ ןענייז ןעגנוריסַאּפ .רעטסעווש-ףיש ןוא רעדירב-ףיש עניימ ןשיווצ רָאפ

 .עקירעיורט יא ,עשימָאק יא --- יילרעלא ןעמוקעג

 יד ,רעדיילק ענעדיישראפ יד ,רערעדנַאװ ײלרעלַא ןופ עסַאמ עסיורג יד

 םעד רעביא רענייא ךיז ןרעטנָאלּפ ןטנעצקַא ןוא ןטקעלַאיד ,ןכַארּפש ײלרעלַא

 -- עכעליירפ ,עט'סעכ'רַאפ טימ ךיז ןשימ רעמינּפ עקידנעלכיימש .ןרעדנַא

 .טנאסערעטניא ןוא עוואקישט רעייז זיא סע .עטרעמַאירַאפ טימ

 .תונברק-םָארנָאּפ -- קיטנעק ,החּפשמ עצנַאג א טציז רימ ןופ םייוו טשינ

 רע ,טצפיז עטַאמ רעד .ייז ןופ םענייק ףיוא טשינ ךיז טעז ענימ עיירפ ןייק

 א ןיוש ,רעטכַאט א .ןרערט טסינ ןוא טנייוו עמַאמ יד .רעטיב ןוא ףיט טצכיז

 -נורטעג טלָאוװ יז יוו ,םינּפ טרעמוארַאפ ריא עץלייוו עלַא טמירק ,לדיימ-הלכ

 טסנרע ןַא רעייז טימ ,ןצכַא רָאי ַא ןופ לרוחב א ,רעדורב רעד .קיסע ןעק

 ,ײּפש א סעכ טימ עלייוו עלַא טוט ןוא ןרעטש םעד טבייר ,םינּפ

 רענעמ ,עגנוי ךוא עטלַא -- ןשטנעמ א םענייא ןופ עילימַאפ עסיורג א

 ןוא ,ךיז ןגירק ןייא ןיא ןטלַאה -- רעדניק עניילק ןוא עסיורג ,ןעיורפ ןוא

 זיא ךארּפש רעייז .םייחה רעד ןיא ךיז ייב יו רָאנ ,לוק ןפיוא ךיוה אקווד

 ןעוועג רעווש זיא רימ זַא ,ןעגנוזעגסיוא ענדָאמ ןוא ןניוצעצ ױזַא סעּפע ןעוועג

 ,ףניפ רָאי א ןופ עלעגניי א טימ ,לבייוו ןייש ,גנוי א רָאנ .יז ןייטשרַאפ וצ

 םיוא טנייוועג ןוא טנַאלקעג רדסכ טָאה ,דניק שיטַאּפמיס ןוא גולק ןטלעז ַא

 ןשוק ,ךעלטנעה עדייב טימ ןּפַאכמורַא יז טגעלפ דניק סָאד .לזמ רעטיב ריא

 .ןטַאט םעד ייב ןייז ןיוש ייז ןלעוו דלַאב ,דלַאב : ןטסיירמ ןוא

 ןעוועג ןענייז ייז .שיטסימיטּפָא רעייז ןעוועג ןענייז עדנזייר יד ןופ ךס א

 יז .עקירעמַא ןיא טיײרגעגנַָא ייז רַאפ ןענייז ןקילג עטסערג יד זַא ,רעכיז

 -נזיוט לפיוו ,טנכערענסיוא ךעלטקניּפ ; טיובעג רעסעלש-טפול עצנַאנ ןבָאה

 טימ ןַאט ןלעוו ייז סָאװ ןוא קירוצ ןריפ םורַא רָאי רַאּפ ַא ןיא ןלעוו ייז רעט

 .טלעג םעד

 ןטלַאהעג ןוא טצכערקעג .טצפיועג ,ןנָאלשרעד קראטש ןעוועג ןענייז ךס א

 ןיוש ןעמ ןַאק סטונ א רַאפ סָאװ ,טסייוו טָאנ ,טסייוו טָאנ, : ןהנעט ןייא ןיא

 .ףורַא םיפ יד טימ ןוא ּפַארַא ּפָאק ןטימ טייג ןעמ ואוו ,דנַאל ַא ןופ ןבעלרעד

 : ןגָאלק ןגעלפ ייז .ןשטנעמ ערעטלע יד ןעוועג ןענייז ןטסימיסעּפ יד *? ַאה

 ןייג ,גנוצ יד ןכערב ,ןדער ןענרעל ךיז ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןָא ביוה ייג,

 | 4 ."רענייטש םעיינ א ףיוא
4 

 עג זיא ףיש רעזדנוא .ענייש רעייז ןעוועג ןענייז געט רָאּפ עטצעל יד

 -פיוא טונ ןרָאװעג זיא םלוע רעד .לטנע ןַא יו רעסַאװ ןרעביא ןעמואווש

 יד ןעקנורטראפ ןבָאה ערעגניי יד ןופ סרעטכעלעג עכעליירפ יד .טגיילעג

 .ערעטלע יד ןופ ןצכערק ןוא ןצכָא ענעפסירענּפָא
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 ךיירפ ןופ יירשעג ַא !דנַאל ןעזרעד רימ ןבָאה נָאט ןטנצרעפ ןפיוא

 גנוי .רעצרעה עטכַאמשרַאפ יד ןופ ןסירענסױרַא ךיז טָאה גנורעטסייגַאב ןוא

 ,ןטסעב ןוא ןטסנעש םעד ןיא טצוּפעגסױא רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ ,טלַא ןוא

 -עג רעמינּפ עקידבוט-םוי םימ ,עטמַאלפעצ ןענייז ,טנָאמרַאפ ןבָאה ייז סָאװ

 -נעענ ןוא רעטנעענ ץלַא טמוק ףיש יד יו טיחעג ןוא "קעד , ןפיוא ןענַאטש

 . . . לזמ םעיינ םעד וצ ןוא ןבעל םעיינ םעד וצ ,דנַאל םעיינ םעד וצ רעט

 -עג ,טפייפעג טָאה גרַאװגנוי .טרעדנערַאפ ןצנַאגניא ךיז טָאה םלוע רעד

 ךיוא ךיז ןבָאה רעמינּפ עטלַא יד ףיוא וליפא .טצנַאטענ ןוא טכאלעג ,ןעגנוז

 ייז יו ױזַא ,טיירפענ עלַא ךיז ןבָאה ייז .טכיילנענסיוא לסיבַא ןשטיינק יד

 ,טציא ךיז ןרעטנעענרעד ייז ןכלעוו וצ ,גערב ןפיוא זַא ,ןעוועג רעכיז ןטלָאװ

 .קילג עטסכעה סָאד טיײרגעגנָא ייז רַאפ זיא

 -נוא טימ רעטנוא יז "ןּפוטש , רימ ןוא רעטנעענ ץלַא טמיווש ףיש יד

 .רעצרעה עקידנּפַאלק ערעזד

 עטקַאּפעגנָא "םירעפ , רעדָא "ןעמָארַאּפ , ."ןעקָאבָאה , ןיוש ןעמ טעז טָא

 ערעזדנוא ןוא ,רעסַאװ ןרעביא טנַאנעלע ױזַא ךיז ןעמיווש ,ןשטנעמ ךס ַא טימ

 ... ןענעגעגַאב זדנוא ןעמ טמוק סָאד זַא ,שרעדנַא טשינ ןעקנעד ןטנַארגימע

 ןוא זדנוא וצ ןעיירש ,טנעה יד טימ ןכַאמ ,ךעלכיט יד טימ ךָאד ייז ןכַאמ

 . . .!ןכַאל
 רעד .ןעקָאבַאה ןיא נערב םוצ ןעמוקענוצ רימ ןענייז רעגייזַא ףלע םורָא

 ףיוא ןענייז ןטפַאשטנַאקַאב ליפ .ןענעגעזעג ןָאטעג ּפַאכ א ךיז טָאה םלוע

 ןוא -- ןרָאװעג ןסָאלשעג ןטפַאשטניירפ ליפ ;ןרָאװעג טכַאמענ ףיש רעד

 ,ןסערדַא ןביירשראפ ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ .ןדיישעצ ךיז ןעמ ףרַאד טציא

 "! טשינ סעגרַאפ ,עז, :ןעיירש ןוא טנעה ךיז ןקירד

 ףיוא םלוע םעד ןצעזרעבירַא ןעמונעג טָאה ןעמ ,למוט ַא ןרָאװעג זיא סע

 : ."ןדרַאנ-לסעק, םוצ ןטנַארגימע יד ןריפ ןוא ךעלפיש ערענעלק



 ׁש טיווַאצ ַאק -.א

 1859 ןיא ןריובעג

 :881 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 1934 רעבָאטקָא ןיא ןברָאטשעג

 עקירעמַא ןייק ןָא טמוק יםלוע םע

 ("ןבעל רָאי קיצכעז , ךוב ןופ טנעמנַארפ)

 ,קרָאי-וינ ןיוש זיא ט6ִצ . .

 ןָאטעגנָא ןענייז "םלוע םע, הרבח ."ןדרַאג לסעק, וצ וצ טייג ףיש יד
 ,םינּפ-תלבק ןעמעראו א טרָאװרעד ןעמ ןוא קעד ןפיוא טייטש ןעמ .קידתבש
 ןעמענעצ רעריפ ערעזדנוא ןוא ,גנומיטש רעקידבוט-פוי ַא ןיא ןעמ טייטש ױזַא
 יד .ןַא טמוק ָאד רעוו ןסיוו ןוא ןעז לָאז טלעוו יד ידכ ,ןָאפ עסיורג רעזדנוא
 -רעוו ענרעדליג עסיורג יד ןוא ,ךיז טיײרּפשעצ ןייש ױזַא סָאװ רָאנ טָאה ןָאפ
 םעטמראװרעדמוא טשרע .ןניוא יד ןיא ןעמעלַא ךיז ןֿפרַאװ "םלוע םע, רעט
 א טימ םיא ןעמ טרעפטנע .ןָאפ יד ןזָאלּפָארַא טסייה ןוא ןַאמ ַא וצ טפיול
 טּפַאכ ,סעכ אלמ ךייא רע טרעוו .דנַאל יירפ ַא ןיא ןענייז רימ זַא ,טייקטיירב
 ןיא שטַאּפ 8 יוװ םעּפע .רעסַאוװ ןיא ךיילג ןײרַא יז טסיימש ןוא ןָאפ יד סױרַא
 .טּפַאכעג עלַא רימ ןבָאה םינּפ

 -נָא זיא עדייבעג עקידכעלייק יד ."ןדרַאג לסעק , ןיא ּפָארַא ןעייג דימ
 ָאטינ .זדנוא ןופ רעירפ ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ,ןטנַארגימיא םימ טקַאּפעג
 -ןמ ןעמ טרַאװ זדנוא ףיוא ?ןציז ָאד ףרַאד רע רָאנ .ךיז ןצעזוצוצ ואוו
 .ןסיורד זופ םתסה

 מינ ,לענש ןייגוצ סע טנעלפ לָאמַא .ןבירשרַאפ ןעמעלַא זדנוא טָאה ןעמ

 ןוא ,"ןדרַאג לסעק , ןיא קרַאּפ םעניילק םעד ןיא סױרַא ןעיינ רימ .טנייח יו
 וצ ןיחואוו טינ ןסייוו רימ ןוא .טינ זדנוא טנגעגַאב רענייק .ןייטש ןביילב
 יד םימ רעכייוו יד .ןטרַאװ רימ ןוא ,קעװַא ןפיול רעריפ ערעזדנוא .ןייג
 -םילָאּפ א וצ טפיול ,זָארנ ןפיוא ךיז ןצעז ,עטכַאמשרַאפ ,עקירעגנוה רעדניק

 .ןיימשפיוא טסייח ןוא ןַאמ |

 -ץמַא ןופ םענייא טימ רעריפ ערעזדנוא ןעמוק םורַא ןדנוטש רַאּפ א ןיא

 זיא ,"םלוע םִע, ןופ דילגטימ ַא ,שטיװָאצַאק .א * יװ ,ןבירשַאב טרעװ טנעמגַארפ םעד ןיא *
 .עקירעמַא ןייק 1881 ןיא ןעמוקעג
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 7|ן שטיװָאצַאק .א י

 לסעק, ןיא קירוצ ךיז ןרעקמוא זדנוא טסייה ןעמ ןוא ,טעטימָאק רענַאקיר

 טימ ןעמונרַאפ זיא עדייבעג יד יוו ױזַא ןוא ,ןקיטכענ ָאד זומ ןעמ ."ןדרָאג

 .סָאװ ףיוא ַָאמינ זיא ךיז ןצעז .ףיוה ןיא רימ ןביילב ,ןטנַארגימיא ערעדנַא

 .רענייטש עטלאק יד ףיוא ךיז ץעז רעדָא ,ייטש רעדָא

 .זדנוא םליימ ןעמ ןוא ,טשרואוו טימ טיורב ןעמ טגנערב טעטימָאק ןופ

 יד .סױרַא טינ ןיוש ןעמ טזָאל ,ןפיוק ןייג רעסעב ןליוו ,ּפָא ךיז ןנָאז עליפ

 .םרֿאּפשרַאפ ןענייז ןרעיוט

 רענעמ יד ,טייהרעליטש ןענייוו ןוא ןציז רעבייוו עליפ .טכַאנ טרעוו סע

 ןוא "? ָאד ךיז םוט סָאװ, ערעדנַא יד ענייא טגערפ ןעמ .ןגָאלשרעדינ ןענייז

 ,ןגרָאמ ףיוא טראװ ןעמ .רעפטנע ןייק טינ טסייוו ןעמ

 יד .טניוו רעמלאק ַא טזָאלב רעפסאוו םעד ןופ ,עטלַאק א זיא טכַאנ יד

 .דרע רעטלַאק רעליוה רעד ףיוא ןפָאלש זומ ןעמ .שזַאנַאב ןיא ןענייז ןכַאז

 ,ךיז ןופ רעדיילק עטשרעגכיוא יד ןָאטעגנסױא טָאה ןעמ ? טפָאלש רעוו רָאנ

 יד ףיוא ןרָאװעג ןפָאלשעגנייא ןענייז עכלעוו ,רעדניק יד טלקיוועננייא ןוא

 ןוא ,ןצכערק ןוא ןצפיז ,דרע רעד ףיוא ןציז סעמאמ יד ןוא ,רענייטש עטלַאק

 .קידנענייוו ךיז ןקיטש

 םיוא ןָאט וצ קוק א קערש א ןעוועג זיא ,ןרָאװעג קיטכיל זיא סע ןעוו

 -נַאל ַא ןופ יו טצראושרַאפ ןוא טרעטַאמענסױא עלַא ."םלוע םע, רעזדנוא

 רעמעּפש לסיבַא .ביטש ןיא טרימשענסיוא ךָאנ וצרעד ןוא ,קנערק רעג

 ךיז טבייה סע .עווַאק רעטלַאק טימ טשרואוו טימ טיורב רעדיוו ןעמ טגננערב

 ,םיורב ןטלטעבענ ןייק טינ ןליוו ייז .רעבייוו ערעזדנוא ןופ ןייוועג 8 ןָא רעדיוו

 -ַאסַאּפ ערעדנַא יד .עדייֵבעג יד ּפָא ךיז טקידייל םורא העש רָאּפ ַא ןיא
 ןוא טקיטכענעגרעביא ,ןטראוו וצ ןעמעוו ףיוא טינ ךָאד ןבָאה ,םיוג יד ,ןרישז
 רעקידייל רעד ןיא לייוורעד ןעמ טסייה זדנוא ןוא ,נעוו ןייז ןיא טייג רעדעי
 .רעצעלּפ עקידייל יד ןּפַאכרַאפ עדייבעג

 ךָאנרעד ןוא ,קנעב עליוה יד ףיוא טרענלַאװעג ךיז ןעמ טָאה געט רַאּפ א
 ןעמ ןוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ יד וצ טמענ ןעמ ,טעטימָאק ןופ ןעמ טמוק
 ןעיורפ יד .ןייוועג א רעטייו טרעוװ סע .ןעלזדניא ףיוא סעּפע ייז טקישעצ
 .קעוַא ןרָאפ ייז ןוא ,ייז ןקיאוראב רעריפ ערעזדנוא רָאנ ,ןרָאפ טינ ןיילַא ןליוו

 זיב ,ךיז ןדוס ןוא םורא ןעילפ רעריפ יד .םורַא ךיז ןעיירד ,רענעמ ,רימ
 -נעמַאזוצ ןעמעלא זדנוא ןעמ טָאה םורַא געט רָאּפ א ןיא ןפלָאהעג טָאה טָאנ
 דייר ןייק וליפא טציא ןָאק ןטסינָאלָאק ןרעוו ןגעוו זא ,טנָאזעג ןוא ןעמונעג
 טימ טליימעצ ךיז טָאה ןעמ .ןַאט וצ סָאװ ןכוז ךיז לָאז רערעדעי .ןייז טינ
 -ּפָא יוו ןבילבעג ןענייז עלַא ןוא ,עסאק ןיא ןבילבעגרעביא זיא סָאװ ,טלעג םעד

 יױזַא ךיז ןעמ טזָאל יוזא יוו .ןיילַא ךיז רַאפ ךיז טמעש ןעמ .ענעפימשעג
 | ? ןריפרַאפ

 ?רעמעברא-דרע ןייק ןייז וצ טםינ בוא ,ןרָאפ עקירעמַא ןייק טלָאװ רעוו
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 רעמרַאפ ַא רעוװ ךיא
 ("ןבעל רָאי 60, ךוב ןופ טנעמגארפ)

 ןוא ,ןברָאטשענּפָא טינ ךָאנ רימ ןיא זיא יירעמרַאפ ןגעוו לאעדיא רע ו . .,

 -גנילע םורַא זַא ,טרעהרעד כָאה ךיא ןעוו ,טכאוװרעד ןצנַאגניא רע טָאה טציא

 ןענייז עכלעוו ,רעמרַאפ עשידיי עיינ טצעזַאב ךיז ןבָאה ,טוקיטקענָאק ,ןַאט

 -ניא ענייפ ןיפעג ןוא ןיהַא רָאפ ךיא . . . דנאלסור-םורד ןופ ןעמוקעג טשרע

 -עג ,טריפענ ןטפעשעג עסיורג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ .ןדניזעג עטנעגילעט

 יד ףיוא ןטעברַא ,טרידוטשעג ןכָאה עכלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ עטעדליב

 .ןדירפוצ טסכעה ןענייז ןוא סמרַאפ

 .ןַא ּפָא ןעמענ ןטפַאשדנַאל יד ? ןדירפוצ טינ ןייז ןעמ ןָאק ױזַא יו ןוא

 -עק ,תופוע טימ ןפיוה ,יק ןוא דרעפ טימ ןלַאטש ,ענייש רעייז רעזייה ,גיוא

 ןוא ,ןטוג םעלא ןופ --- טרָאװ ןייא טימ .ןטכורפ ןוא גראונטרַאנ טימ סרעל

 .ןדעךנ רעתמא ןַא סָאד זיא רימ רַאפ .ליטש ןוא קיאור ױזַא ךיז טבעל סע

 ענייש סָאד ךיוא טלעפעג ריא .יורפ ןיימ קרָאידינ ןופ סױרַא ףור ךיא

 .רעמרַאפ ןרעוו וצ ןסילשַאב רימ ןוא ,ןבעל-םרַאֿפ
 -ַאב ךיא .רוטלוקירגא ןענרעל וצ ןָא ביוה ןוא םייהַא ךיא רָאפ לייוודרעד

 ןוא גָאט ץיז ןוא ךוברעטרעוו ןסיורג ַא ףיוק ,רוטַארעטיל עקיטיונ יד םוק

 ךיא סָאװ ייז ןופ ןרעל ןוא רעמרַאפ רענַאטננילע יד וצ רָאפ .ןרעל ןוא טכַאנ

 .רַאנ ןָאק
 .ץירּפ רעצנַאנ א רעוו ךיא .רעמרַאפ א לזמ טימ ךיא רעוו 1907 גנילירפ

 זה א ,עלעכייט ןייש ַא טימ דלא ןטונ א טימ ,דנַאל רעקַא 96 בָאה ךיא

 ,דרעפ ייווצ ךָאנ וצרעד ,ןטרָאנ-טכורפ ַא ייברעד ןוא ,ץַאלַאּפ רעתמא ןַא ---

 2,900 ןצנַאגניא טסָאק סָאד .ירענישַאמ ײלרעלַא ןוא רעניח ,רעבלעק ,יק יירד

 -רַאפ קרַאטש טָאה ,טסירק ַא ,רעמרַאפ רעד ,רעפיוקרַאפ רעד לייוו ,רַאלָאד

 ןיא רעביא טביילב רימ ייב ןוא רַאלָאד 600 ןייא לָאצ ךיא ,םרַאפ יד טזָאל

 ןענייז עלַא רימ .םרַאפ רעד ףיוא ןעמוקענ ןענייז עלַא .רַאלָאד 700 קנַאב

 ןייש ױזַא זיא ץלַא ,גנילירפ זיא סע .םייה רעיינ רעד טימ ןדירפוצ קרַאטש

 ,למוט ןוא טפאשגנע רעקרָאי-וינ ןופ טמוק ןעמ ןעוו ךָאנ טרפב ,דנעיצוצ ןוא

 טרעטשראפ ,םורַא געט עקינייא ןיא ,דלַאב רעבָא זיא טייקיאור רעזדנוא

 א יו רָאנ טצכערק ןוא טניל ,טינ טסע יז ,ןרָאװענ קנארק זיא וק א .ןרָאװעג

 םִע רָאנ ,ןעלטימ ןעוט ,םינכש עכעלטסירק יד ןעמוק סע .לידבהל ,שטנעמ

 ,פָארַא םיא טזָאל ןוא ּפָאק םעד ביוה ַא טוט ,רעווש טמעטָא יז .טינ טפלעה

 ,םעמָא ןטצעל ריא סיוא טכיוה ןוא ,ץכערק א לָאמ רַאּפ ַא ךָאנ

 ךיא .וק רעד ןופ םיוט רעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןרעווש ַא

 לַאטש יד לייוו ,סָאבעלַאב רעקידרעירפ ריא קידלוש זיא םיוט ריא ןיא זַא ,ליפ

 ערעדנַא יד ןטסוה עקַאט ראפרעד ןוא ; קיצומש ןוא רעטצניפ ,קירעדינ זיא

 םייוו ,לַאמש יד רעפיט ךַאמ ,יפ עקנארק יד ףיױקרַאפ ךיא .רעבלעק ןוא יק

 .רעטצנעפ ןיירַא לעטש ןוא ,טנעוו יד סיוא
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 ךיא ,תמא .דלעפ ןיא ןטעברַא רעדניק יד ןוא ,ןיײלַא ךיא וט ץלַא סָאד
 -אמ עטוג ךיז טכַאמעג ,רענניפ יד ךיז טּפַאלקעצ לָאמ לסיב עשּפיה ַא בָאה
 לַאטש רעד םורַא וליפא ,קידעקצַאצ טכַאמענ ץלַא רעבָא ,טנעה יד ףיוא סעלָאז
 .יק ייווצ טפיוקעג ןוא ,ץומש ןוא טסימ ךעלנרעב יד טמַארעגמורַא

 -לעוו ,רעמראפ רענַאקירעמַא ןא ןעגנודעג ךיא בָאה טעברַא-דלעפ רעד וצ
 וצ סָאװ טימ ַאטינ רעבָא זיא סע .ןטעברַא וצ יוװ ןיז עניימ ןענרעל לָאז רעכ
 -לָאק יד ,ןכָארבעצ זיא גולּפ רעד ,ןסירעצ זיא (עיורבז) סענרַאה יד .ןטעברַא
 | . . . ןפיוק ץלַא זומ ןעמ .טינ ןגיױט סרָאטייזויט

 ,ךָאד טפָאה ןעמ רָאנ ,בוה-לעב רעשּפיח ץנַאג א ןרָאװעג ךיא ןיב ױזַא
 ןיז יד .קשח טימ ןעמ טעברא לייוורעד ןוא ,ןלָאצּפָא ץילא טעוװ םראפ יד זַא
 םינ רָאנ ,ךיוא טעברַא ךיא .טעברַא-דלעפ עלַא ןעוט ןוא םוג ןיוש ןרעקַא
 לסיבַא רָאג ךיא בָאה תמאב ןוא ,טינ ךימ ןזָאל רעדניק יד .דרעפ יד טימ
 ךיא .טינ ארומ ןייק רָאג ןבָאה רימ רַאפ דרעפ יד ןוא ,דרעפ ַא רַאפ ארומ
 זומ ,ָאטינ זיא ץלַא בילוצ סענישַאמ ןייק .טעברא ערעדנַא גונעג ךיוא בָאה
 יד טימ ןעייז "סָאטײטַאּפ , ,טנעה יד טימ ןטיירּפש רעזייליטרעפ םעד ןעמ
 ןמרָאג ַא ,ןמעי ןוא ןסיגַאב קַאבַאט םעד ןופ ןצנַאלּפ יד ןעמ ףראד טנייח .טנעה
 ןדיײנשמורַא רעמיוב-םכורפ יד ףיוא ,טנעה יד טימ ןריוויטלוק ןוא ןעייזרַאפ
 ,טכידעג וצ זיא סע ואוו ,ןגייווצ יד ןדיינשסיוא ןוא ןנייווצ ענעכַארבעצ יד
 "סָאטייטַאּפ , יד ,ןטכינרַאפ ןעמ ףרַאד סרעליּפרעמאק יד ןופ ןטסענ יד ןוא
  ףיא ץירּפש ,ָאטינ זיא ןצירּפש וצ ןישַאמ ןייק ,םנָאב טימ ןטָאשרַאפ ןענייז
 ,טנעה יד טימ

 טנָאקעג טינ סיוועג ךיא טלָאװ טָאטש ןיא .ןדנומש עגנַאל טעברַא ךיא
 טפול רעשירפ רעד טימ דלעפ ןעיירפ ןפיוא ָאד רעבָא ,ליפ ױזַא ןטעברַא
 .טעברַא רעד ןופ ּפָא לָאמַא ךימ טסייר רומַאנ ענייש יד רָאנ .ךיז טםעברַא
 םענופ טרוכישרַאּפ ,טנַאה ןיא וָאה רעד טימ ןייטש ביילב ךיא זַא ,טפערמ סע
 .ךעלעגייפ יד ןופ גנַאזעג

 טרָאּפש רענייק .רעווש ץנַאנ ךיוא ןטעברַא רעטכעט עניימ םימ יורפ ןיימ
 .םייחנדירפוצ טימ רעביא ןעמ טגָארט ןטייקירעווש עלַא ןוא ימ ןייק טינ
 זַא ,טכַאמעג ךעלקריוו ןבָאה רימ ןוא ,םייה ענייש א ךָאד ןעמ טָאה רַאפרעד
 ןוא לַאמש יד ,זיוה םורַא ,זיוח סָאד .לופטכַארּפ סיוא טעז םרַאפ רעזדנוא
 -רַאַאב ןייר ןוא טוג רעדלעפ יד ןוא ,ןייר ןוא ןייש ןענייז ףיוה רעצנַאג רעד
 יד טעטכינראפ געוו םורַא וליפא .טייצ רעד ןיא ןָאטעגּפָא ךאז עדעי .טעב
 ,ןרעדנואווַאב ןוא זדנוא ןביול רעמרַאפ רענאקירעמא עטלא .ןזָארג עדליוו
 ,םרַאפ רענעזָאלרַאפ א ןופ ןכַאמ ױזַא ןענַאק לָאז דיי רענירג ַא זַא

 ! ןטעברא ערעווש עכלעזא ךָאװ א ךָאנ תבש רעד זיא םענעגנָא ןוא סיז יו
 עקידנעילב יד ןשיווצ זיא ביל יו !ןינמ רעשרעמראפ רעזדנוא זיא ןייש יו
 ,ייז רַאֿפ סעּפע ןזעלרָאּפ ןוא דניזעג רעד טימ גָאטיײב תבש ןציז וצ רעמייב
 ! םרַאפ ןפיוא םיבוט-םוי ערעזדנוא ןענייז ןביוהרעד שיטעַאּפ יו ןוא
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 ןוא ןירג זיא םורַא ץלַא .תועובש ןעוועג זיא בוט-םוי רעטשרע רעד

 -ברע ןיב ןוא ,ןעוועג לגניי ןיילק א ןיב ךיא ןעוו ,ךיז ןָאמרעד ךיא .טםילב סע

 -ערג א ץעגרע ןּפאכ וצ רעדלעוו ןוא רעדלעפ עדמערפ ןיא ןפָאלעג תועובש

 םיצקש ןוא ,תועובש רעזדנוא סנירגנ טימ ןעניישַאב וצ עלעגייווצ א ןוא עלעז

 ,טניה ערעייז רימ ףיוא טצײרעגנָא ןוא רענייטש טימ ןפרָאװרַאֿפ ךימ ןבָאה

 רעדלעוו ןוא רעדלעפ ענעגייא ןשיווצ דנַאל ןעיירפ א ןיא רימ ןציז טציא ןוא

 ,ץלָאטש ךיז ליפ ךיא ןוא ,טקעדַאב ןסנירגנ טימ לופ

 ףיוא רוּפיכ-םוי ןופ דליב עכעלרעה סָאד ןסעגרַאפ םינ לָאמנייק לעװ ךיא

 -נשירפרעד עסיז יד .ןפָא רעטצנעפ עלַא .רעמייב ןשיווצ זיוה ַא .םרַאפ רעד

 ענג ערעטנומ ןעייטש רעמיצ ןייא ןיא .ןטייז עלַא ןופ טמָארטש טפול עקיד

 ןופ ןעייטש רעמיצ ןןמייווצ ןיא ,םיתילט יד ןיא טלקיוועגנייא רענעמ עטנוז

 סעידָאלעמ עקירעיורט ענייש יד .רעדיילק עסייוו ןיא ןעיורפ עטנערבעגּפָא ןוז

 יד .טכאנ רעד ןופ טייקלימטש רעד ןיא ןסינ וצ ןָא ךיז ןביוה "ירדנ לכ, ןופ

 סָאװ ,רערעדנַאװ ןקיבייא םעד ןופ דיל םעד וצ וצ ךיז טרעה רוטַאנ עצנַאג |

 ,ֿפָאק ןייז ןרַאּפשוצנָא ואוו ןענופעג טָאה

 "ענג רבדמ רעד ןיא ןענייז ןדיי יו גנורעניארעד ַא .תוכוס טמוק טָא ןוא

 ,דנַאל רעייז ןופ ןטכורפ יד טלמַאזעגנייא רעטעּפש ןבָאה ייז יו ןוא ,ןעגנַאג

 ןסקיוװעג עטסנעש יד טימ וצ קעד ,טנווייל עסייוו ןופ הכוס ַא רימ ךַאמ ךיא

 . הכוס ןיא רימ ץייז ןוא ,םרַאפ ןיימ ןופ

 מָאה ,םייח רעטלַא רעזדנוא ןיא טייוו ןמרָאד ,טציא זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןוא רענטרעגנייוו ענעגייא ןשיווצ טלעטשעגפיוא ײנסָאדנופ הכוס ןייז דיי רעד

 ןוא האובת טימ ןרעייש יד טליפעגנָא .ןעמונעג ןטרָאג ןגייא ןייז ןופ גורתא ןַא

 ןענַאק עקירעמַא ןיא ָאד ןוא .ףיסאה גח םעד רע טרעייפ ,ןייוו טימ ןרעלעק יד

 רימ .בומ-םוי םעד ןרעייפ ןצרַאה ןכעליירפ ַא טימ ךיוא ,רעמרַאפ עשידיי ,רימ

 ףיוא טציא טיימש הכוס רעזדנוא ןוא ,ימ רעזדנוא ןופ טכורפ יד ןיירַא ןעמענ

 .ערעפסָאמטא רערעיירפ ,רערענייר ַא ןיא ,ןדָאב ןרעטסעפ א
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 עכעלטנרָא ,עליטש סָאד : .ײרעמרַאפ ןופ טייז עשיטמעָאּפ יד זיא ןייש ץנַאג

 ןגעוו סעּפע ךיז טרעה סָאװ רעבָא ,רעטקַארַאכ ןיימ וצ טסַאּפענוצ זיא ןבעל

 ,טייצ ןיא ןעוועג טינ זיא ןנער ןייק ,םטכעלש א ןעוועג זיא רָאי סָאד ?ןמסע

 םעד ףיוא ןוא לּפָאמרַאק יד ףיוא ןעוועג טינ םירעוו ליפ ױזַא גנַאל ןרָאי ןיוש

 | . . .קַאבַאט
 ןוא ,בוח-לעב רעסיורג ַא ביילב ,תובוח עקימיונ רעמ יד ּפָא לָאצ ךיא |

 דניק ַא רַאפ ךיש רַאּפ א ףיוא וליפא ,ןבעל וצ סָאװ ןופ ָאטינ זיא רעטניוו

 לו רע .קרָאירינ ןייק קעווא ךיוא טרָאפ ןוז רערענעלק רעד .ָאטינ זיא

 קעוַא ךיוא רעטכַאט ערעטלע יד טרָאפ ןכיגניא .רעמראפ ןייק ןייז טינ רעמ

 רעטכַאט עלעטימ יד ןוא ,רימ טימ ןבילבעג זיא סָאװ ,ןוז רעד .קרָאידוינ ןייק |

 .םיורב ףיוא שטָאכ ןענידרַאפ וצ זױהרעוװ-קַאבַאט ַא ןיא ןטעברא ןעייג

 ןוא ןסע ךיא ביג יק ןוא דרעפ יד .םרַאפ רעד ףיוא טעברַא ןיילַא ךיא
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 ,גָאט ןדעי טסימ סָאד סױרַא ריפ ןוא ,ייז םעק ןוא ייז טשרַאב ךיא ,ןעקנידט
 לייוו ,רעסַאװ םוצ יק יד ןביירטמ וצ ארומ ךיא בָאה ,קישטילג זיא סע ןעוו ןוא
 סָאד ןעוו ןוא ,רעסאוו ייז ךיא גנערב ,ּפָארַאגרַאב רעקרַאטש א ויא םע

 א ןרָאװעג ךיא ןיב ךָאנ וצרעד .לסיבא ןָא סע ךיא םערַאוװ ,טלַאק זיא רעסַאוו
 ,גָאמ ןבלאה ַא טעברַא ,ץלָאה טלַאּפש ןוא קאה ךיא ,געז ךיא .רעקעה-ץלָאה
 רָאנ .טלַאק זיא בוטש ןיא ןוא ,עדנומש ןייא ןיא סע טנערברַאפ בייוו יד ןוא
 ןעמענ ןוא סָאװ רַאֿפ ָאטינ ךָאד זיא ןפיוק ןוויוא ןא ךָאנ .ךיק ןיא ןוויוא ןייא
 ץנַאג ,םעקילָאװ ןיא רימ ךיא ץיז ,טנווָא ןיא טמוק .טנייפ ךיא בָאה טלעג ןָא
 ןגעוו ןרעל ןוא טכאנ רעבלַאה זיב ץיז ךיא ןוא ,ןפָאלש עלא .ןָאטעגנַָא םערָאוװ
 .רוטלוקירגַא

 לָאז ןעמ ןעוו ,ןַאד רָאנ ןבעל ַא ןכַאמ ןעמ ןָאק םרַאפ ןיימ ןופ זַא ,עז ךיא

 עיצַאטנַאלּפ ערעסערג ַא ןכַאמ ןוא טלענ עמוס עקידנטיידַאב א ןגײלנײרַא
 ןוא ָאלייס ַא ןכַאמ יק יד רַאפ ןוא ,יק עטונ ןטלַאה וצרעד ןוא קַאכַאט ןופ
 / ףךיא טלָאװ ,טלעג גונעג בָאה ךיא ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא .רושטסעּפ ןעייז
 | ,רעמרַאפ רעכיײרגלַאפרעד א ןייז

 תובוח עסיורנ ןיא ןכירק ?טלעג ןעמ טמענ ואוו ,רָאנ זיא ענַארפ יד
 -ור ןייק טינ ןוא ,ןעיירד ןוא ןעלדניווש רימ ייב טסייה סָאד .טנייפ ךיא בָאה
 .ןבעל-רעמרַאפ רעקיא

 יד .קרָאי-וינ ןייק קעװַא ךיוא רעטכַאמ עלעמימ יד ןיוש זיא לייוורעד
 ןבילבעג זיא סָאװ ,ןוז רעד .םייח ַא ןָא טָאטש ןיא רעדניק ריפ ,טנייוו עמַאמ
 רַאפ ךאז עטסכיילג יד זַא ,עז ךיא .רענעטעבעגנייא ןא ךיוא זיא ,רימ טימ
 רעמ טימ ןעיירדרַאפ ךיז לעװ ךיא רעדייא םרַאּפ יד ןפיוקרַאפ וצ זיא רימ
 .םינ ךיז טכַאמ סע רָאנ ,הנוק א ןיוש ךוז ךיא .תובוח

 -נָא סָאװ טימ ָאטינ זיא טלעג טנעס ןייק ןוא ,גנילירפ ןיוש זיא לייוורעד |
 ןיירא לַאפ ךיא .רעטיב ןוא רעווש ןיילַא טעברַא ךיא .ןטעברא וצ ןעגנַאפוצ
 וצ וליפא ָאטינ חוכ ןייק ,רעקנַארק ַא ,רענעכָארבעצ ַא בוטש ןיא טכַאנרַאפ
 ןָאק ןעמ ,רעּפרעק ןצנאנ ןיא טכעטש ןוא טכערב טכאנ עצנַאנ ַא . . . ןסע
 .ןכַאמוצ םינ גיוא ןייק ןוא ןכיילגסיוא טינ דילג ןייק

 -ראפ ץלַא ןעמ טָאה ךָאד ,ןעוועג גנילירפ רעד זדנוא זיא רעווש רעייז
 ןעגנַאפעגנָא טָאה סע ןוא ,ןפוא ןטסעב ןפיוא טייצ ןיא טצנַאלּפרַאפ ןוא טייז
 .. .ןפיוקרַאפ םרַאפ ןיימ ףרַאד ךיא ,הרירב ןייק רעבָא .ןייש רעייז ןסקַאװ וצ

 ענייש עניימ ןופ םענייא ךָאנ בָארגַאב ךיא .רעמרַאפ סיוא ,סע טסייה
 .טָאטש ןיא קירוצ רָאּפ ךיא ןוא ,ןלאעדיא

 -רָאי-וינ ןיא קירוצ ןלַאּפעגנײרַא םרַאפ רעד ףיוא ןבעל ןליטש םעד ןופ

 | . . .למוט רעק



 ןיימ ףםָאלש

 (דיליגיו 8)

 ,רענייש ןיימ ,טסיירט ןיימ ,דניק ןיימ םָאל
 ! וינענוז ןיימ ,ףָאלש
 ,רענייא שידק ןיימ ,ןיורק ןיימ ,ףָאלש
 .ויל-ויל ,עקנילויל
 ,עמַאמ ןייד טציז לגיוו ןייד ייב

 ; טנייוו ןוא דיל ַא טגניז

 ,אמתסמ ןײטשרַאפ לָאמַא טסעוו

 ,טניימעג טָאה יז סָאוװ

 עמאמ רעד עקירעמַא ןיא

 !וינענוז ,רענייד
 ,התע-תעל ףָאלש ,ךָאנ דניק א טזיב
 ,ןיל-ויל ,ףָאלש ,עשז-ףָאלש

 ,ןדעי רַאפ עקירעמַא סָאד
 ,קילג א זיא ,ןעמ טגָאז
 ,ןדע-ןג א ןדיי רַאּפ ןוא
 .קיטנַא ןַא סעּפע

 ,תולג ןייק ןופ ןעמ טפסייוו ןטרָאד
 ,וינענוז ,תורזנ
 ,תוללי ןייק ,תורצ ןייק ןופ
 ,ןיל-ויל ,ףָאלש ,עשז-ףָאלש

 ,ןדיי ןענייז ,ןעמ טגָאז ,ןטרָאד

 ,ךייר ערה-ןיע ןייק
 ,ןדירפוצ ןטרָאד ךיז טבעל רעדעי
 ,ךיילג ןענייז עלַא

 ןכַאװ רעד ןיא ןעמ טסע ןטרָאד
 !וינעגוז ,הלח

 ם כיל ע- םול ש
 1859 ,ץרעמ ןט2 םעד ןריובעג

 1914 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1916 ,יַאמ ןט13 םעד ןברָאטשעג
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 דניק

 ,ןכָאק טרָאד ריד ךיא לעוו ךעלכיאי
 .ויל-ויל ,ףָאלש ,עשז-ףָאלש

 ,ןֿפָאה רימָאל עלייוורעד רָאנ

 ? ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ ,יוא
 ,ןפַארטענ םיא 'נוצ גנַאל ןיוש טלָאוו'כ

 . . . ןיהואוו טשינ ךיא סייוו

 ןקיש רע טעוו ,ןסייה טעוו טָאנ

 !וינענוז ,ךעלווירב

 ,ןקילגַאב זדנוא ןכיגניא רָאג

 ,ןיל-ויל ,ףָאלש ,עשז-ףָאלש

 ,רעלָאד קיצנַאװצ ןקיש טעוװ רע

 ,וצרעד טערטרָאּפ ןייז

 ,רע לָאז ןבעל ,ןעמענ טעוו ןוא

 ,ןצוצניהַא זדנוא

 ןגעווטרעזדנוא ןופ ץלַא טעוװ רע

 ,וינענוז ,ןפאש

 ,ןגעקטנַא זדנוא ןרָאפ טעוװ ןוא

 .ןיל-ויל ,ףַאלש ,עשז-ףָאלש

 ,ןשוק וצ ךיד ןּפַאכ טעוו ןוא
 ; דיירפ רַאפ שזַא ןגייווש
 ,ןסיג ןרערט ןלַאװק לע ךיא
 .טייהרעליטש ןענייוו

 ,לטיווק עטונ םָאד טמוק סע זיב

 ,וינענוז ,ןעמ ףרַאד

 ,לטימ רעייט ַא זיא'ס ; ןפָאלש

 .ויליויל ,עקנילויל
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 !עקירעמא ןיא ןיוש ןענייז רימ ,בוט לזמ

 ("עקירעמַא ןיא סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, ןופ ןטנעמגַארפ)
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 אקווד זיא ,"טםרעבלַא ץנירּפ , ףיש רעד ףיוא ףױרַא ןענייז רימ א ,2ב

 יו ריטרַאװק אזַא טאהעג טינ לָאמנייק ןבָאה רימ . . . ןייפ ןוא טוג ןעוועג

 טלעטש . . . רעסַאװ ןפיוא בוטש עקידנרָאג-יירד ַא .בומש-רעסַאוװ ַא .טציא

 ,םורַא טריצַאּפש ריא רעדָא ,בומטש ןיא ,ךיז טכַאד ,טציז ריא -- רָאפ ךייא

 ! טרָאפ ריא -- ןוא טסע ריא ! טרָאפ ריא -- ןוא ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד

 !ןָא ךיז טעז ריא סָאװ ,ןשטנעמ יד טנייה ! טרָאפ ריא --- ןוא טקנירט ריא

 עלַא תמחמ ןוא .ךייא טימ טרָאּפ טָאמש עצנַאג ַא .ןשטנעמ טימ טלעוו א

 -- עקירעמַא ןייק ,ןײרַא טרָא ןייא ןיא ןרָאפ עלַא ןוא ףיש ןייא ףיוא ןרָאפ
 טרעוו ריא ןוא ,ךייא טימ ךיז ןענעקַאב עלַא ןוא ןעמעלַא טימ ךיז ריא טנעקַאב

 סע ריא טלָאװ טרָא רעדנַא ןַא ןיא סָאװ ,ןכַאז ליפ ױזַא גָאט ןייא ןיא רַאועג

 -- -- -- . . . רָאי ַא ןיא ןעננאגרעד טינ

 -עמ .ּפערט ענרענייטש .ןייש ןוא .סיורג גונעג זיא "טרעבלַא ץנירּפ,

 ."?ןשטנעמ , טנייח .ריר ַא ךיז טוט ןעמ ואוו ןזייא ןוא לָאטש .סעשטנערַאּפ ענעש

 טנייה ."סעסריונ, ןוא ."םדרַאויטס , ייז טפור ןעמ .רענידַאב יד ןיימ ךיא

 טָאה ןורסח ןייא ...רעה ןוא ןיח םורַא ןפיול ,תוחור יו ױזַא --- ןסָארטַאמ

 רימ ןליוו םיוק .ןייז םומעמוא טינ זדנוא טזָאל ןעמ ."טרעבלא ץנירּפ , רעד

 טביירט ױזַא ,ןרָאפ רימ ואוו ,קעדנשיווצ ןופ רעטייוו לסיבא ןיירא-קוק ַא ןבעג

 ערשכ ןייק ...םיעשר עסיורג .אפונ ןסָארטַאמ יד עקַאט .ךרוד זדנוא ןעמ

 ןופ טייצ עצנַאנ יד רימ ןבעל ,ןַארַאפ טשינ "טרעבלַא ץנירּפ , ףיוא זיא ךיק

 .בורל זדנוא ןעמ טינ טיורב ןוא .ָאד סע ןעמ טפור "סעטייטעּפ , --- לפָאטרַאק

 . .. גָאט עלַא רעקוצ ןוא יימ ןוא
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 ךיז ןבָאה סעילַאװכ יד .תונכס טימ טרעזייבעצ ךיז טָאה םי רעד . - ,

 סעּפע יו "טרעבלַא ץנירּפ , םעד ןפרָאװעג ,ףיש רעד ןופ רעכעה ןביוהעגפיוא

 ,רעהַא ןוא ןיהַא ןפיול ןעמונעג ןבָאה ןסָארטַאמ יד .,לכליּפש ַא ,לדנעּפש א

 .סעשטנערַאּפ יד ייב ןטלַאחעגוצ ךיז ןבָאה סדרַאויטס יד .זיימ עטמסרַאפ יד יו

 ףיוא טעמכ ןלַאפעג ןוא טנעוו יד ייב טרַאה ןעננאגעג ןענייז ןרישזַאסַאּפ יד

 ןבָאה ןרענוד .ןגער סקַאלש ַא סָאג ַא ןבעגעג טָאה לָאמַאטימ .טירט ןדעי

 םוא .ןגָאװטיײר ןייז ףיוא טרָאפ טָאנ .ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא ןנַארטענ ךיז

 םעד עגר ַא ףױא טכײלַאב ןרעדנַא ןכָאנ ץילב ןייא . . . !רָאנ רוּפיכ-םוי

 ןיהַא ךיז טלקָאש ,טצכערק "טרעבלַא ץנירּפ, רעד .למיח ןטכידעג ןצרַאװש

 א ?םָאד זיא סָאװ .טסיימש ןנער רעד ןוז .ּפָארַא ןוא ףױרַא ,רעהַא ןוא

 רע טעוו לובמ ןייק זַא ,ןריואוושעג טָאג ךָאד טָאה ?טלעוו רעד ףיוא לובמ

 . ..דרע רעד ףיוא לָאמנייק ןעננערב טינ רעמ ןיוש
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 .. . !ףוס-םוי תעירק זיא'ס ,ףוס-םי תעירק

 ןוא ייווצ ,נָאמ א ?ןעמונעג טָאה ףוסיםי תעירק סָאד טייצ לפיוו ..,

 רימ זַא ,ךַאז ןייא רָאנ סייוו ךיא ...טינ ךיא סייוו סָאד --- יירד עלא רשפא

 רעד .טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ דיירפ א ןעוועג זיא ,טּפאכעגפיוא ךיז ןבָאה

 ץנירּפ , רעד .זָאלנ ַא יוו -- רעסַאװ סָאד .דלָאנניג יוװ ,ןייר ןרָאװעג זיא למיח

 טימ ןטינשעג ,רעטצוּפעגפיוא ןַא ,רענעגָאװצעגסױא ןַא ןּפָאלעג זיא ?טרעבלַא

 .ןטייז עלַא ףיוא טצירּפשעג ןוא טזיורבעג ,טעניּפעג ,רעסַאװ סָאד רעדער יד

 סיורג ,עלַא ןסיורד ןיא סיורַא זיא ןעמ .טבעלעגפיוא ןבָאה ןרישזַאסַאּפ יד

 -עמע .טלעוו רעקיטכיל רענייש רעד ףיוא ,ןוז רעמערַאװ רעד ףיוא ,ןיילק ןוא

 סָאד ןעז ןענָאק ןעמ טעוו דלַאב טָא זַא ,גנאלק א טזָאלעגסױרַא טָאה רעצ

 עסיורג ,עלעג א ,קעלפ א יו ןעזענסיוא סָאד טָאה ןטייוורעדנופ . . . דנַאל

 ןיוש םעז ןעמ .רעטיירב ןוא רעסערג לָאמ עלַא טרעוו עמַאילּפ יד .עמַאילּפ

 ךיג .רעמיוב-לגעז עניד ,עכיוה טימ ןפיש רעיש ַא ןָא -- ןטייוו רעד ןופ ןפיש

 ןָאטעגנָא עלא ךיז ןבָאה ןרישזַאסַאּפ יד .תורצ עלַא ןרָאװעג ןסעגראפ ןענייז

 . . . טצוּפעגסיױא ךיז ןבָאה רעבייוו יד .קידבוט-םוי

 -עמַא ןופ גערב םעד וצ ןרָאּפוצ םייב טָא-טָא ןטלַאהעג ןיוש טָאה ןעמ ..-- .

 טקנוּפ .ןצרַאה ןפיוא םוג ןוא ןגיוא יד ןיא טכיל א ןרָאװעג זיא סע .עקיר

 ךיז םָאה סע .ףוס:םי תעירק ןכָאנ ןדיי יד ןליפ טפרַאדַאב ךיז ןבָאה ױזַא

 ,הריש ןנָאז טסולגעג

 וד !הנידמ עיירפ וד ,טסירנעג ייז ! סובמָאלָאק ,ריד םכילע םולש ,

 "! הכולמ עכעלקילג ,ענעדלָאג

 ןלָאז ,ןעמ טעב ,ןרישזַאסַאּפ-סַאלק עטירד .הלהב א ןרָאװעג זיא לָאמאטימ

 ערעייז ןעמענרַאפ קירוצ .ךעלענייטש ערעייז ןיא ןטנוא ּפָארַא ןייז לחומ

 וצ טשינ ךיז טלייא סֶע רעוו .ןזייב טימ ךָאנרעד .ןטונ טימ רעירפ .רעטרע

 ןוא ןדיי ,טלַא ןוא גנוי ,ָאד ןענייז עלַא .ןטניה ןופ קאסוטס א טּפאכ ,ןייג

 רימ יד .שינעקיטשרעד א זיא'ס .רענייניצ ,ןקרעט ,םיונ ,רעדניק ןוא רעבייוו

 . . . ענרעזייא ןא ןעננאהעגפיוא ןעמ טָאה טייק א .ןסָאלשעג ןעמ טָאה

 ןייק ןעמוקעג .ןעמוקעג ןיוש ןענייז רימ זַא ,השעמ א סיוא ךיז טזָאל

 סאלק רעטייווצ ןוא רעטשרע ןופ ןרישזַאסַאּפ יד ? ןעד סָאװ רָאנ .עקידעמַא

 ...פערט םרעדנוח רשפא טימ רעטייל ןגנַאל א ךרוד טזָאלעגּפָארַא ןעמ טָאה

 !עקירעמַא ןיא ןיוש ךָאד ןענייז רימ ?זדנוא םימ ןייז טעוו סָאװ ןוא ,ונ

 רימ ?רימ ןענייז רעוו ? רימ ןענייז סָאװ ...! טכַאדעג זדנוא רַאפ טינ

 םָאד ןעמ ףראד ,ןיירַא טריפ ןעמ זַא ,טָאקס .טָאקס ,לידבהל ,וצ ןכילנעג ןענייז

 . . . ןטכַאוטמַאב

 םילע, סָאד טפור עמ סָאװ ,טרָא אזא ןיא ןעגנערב זדנוא טעוװ עמ ..-

 לַאמש א ןיא ךעלבלעק יד יוו ןרַאּפשרַאפ זדנוא ןעמ םעוו טרָאד .?דנַאלייא

 זדנוא ןעמוק ןענַאמרעד לָאמַא ךיז ןלעוו עטנַאקַאב ןוא טניירפ ערעזדנוא זיב

 . . . ןעמענּפַארַא
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 ...דנַאליײא םילע ףיוא ןריפ וצ טכַאדבענ זדנוא טָאה ןעמ

 -ענכרוד רימ ןענייז ןטייז יד ייב ךעלערימ טימ קירב רעגנַאל ַא ךרוד

 רעדנַא ןא טלעטשענּפָא זדנוא טָאה טירט ןדעי ףיוא .זייווקיצנייא ןעגנַאג

 רעירפ ,טּפַאמַאב ,טכוזַאב ,טכַארטַאב ,טקוקַאב ,לּפענק ַא טימ שינעקישנָא

 ןעמערב יד טרעקענרעביא זדנוא לריּפַאּפ סייוו ַא טימ ןעמ טָאה גנידצלַא ןופ

 ,םירבא עקירעביא יד ךָאנרעד .ןגיוא יד טכַארטַאב ,טייז רעקניל רעד ףיוא

 לדיירק א סעּפע טימ ןכייצ א ךייא ףיוא קעוַא טלעטמש רעדנוזַאב רעדעי ןוא

 רעדָא סטכער -- ןייג טלָאז ריא ןיהואוו ,טנַאה רעד םטימ זייוו ַא ךייא טוט ןוא

 טשרע ןוא ,בוטש רעפיורג ַא ןיא ןיירַא טשרע רימ ןענייז ךָאנרעד .םקניל

 רימ ןענייז טלָאמעד זיב .ערעדנַא סָאד סנייא טכוזעגּפָא ךיז רימ ןבָאה טרָאד

 רימ ןענייז ןקָארשעצ ןוא .ךיז ןעניפעג טנַאקעג טשינ ןוא טלמוטעצ ןעוועג

 . ... הטיחש רעד וצ טריפ ןעמ ןעוו ,רעבלעק יד יוװ ,ןעוועג

 ,םיריױטקָאד יד ןופ םוניהיג ירודמ העבש יד ןעננאגעגכרוד ןענייז רימ זַא

 . ?עקירעמַא ןיא רימ ןבָאה ןעמעוו ,ןבעגעג גערפ א זדנוא ןעמ טָאה

 טָאנ זדנוא טָאה ,ןייּפ ןוא םירוסי ,תורצ ענענייא יד גרַאק .זיא רעמָאט

 יד ןעוועג גרַאק זיא רעמָאט .דנאלייא סילע ףיוא תורצ עדמערפ טרעשַאב

 ןברָאטשעג זיא עטַאט ןיימ טניז ןופ ןסָאנראפ טָאה עמאמ ןיימ סָאװ ,ןרערט

 ,גָאט ןקיטנייה וצ זיב טלעוו רעד רעביא םורַא ךיז ןּפעלש רימ טניז ןופ ןוא

 רימ סָאװ ,ןקילנמוא יד ףיוא ןסיג ןרערט ןוא ןענייוו רעטציא יז ףרַאדַאב

 םָאנ ריא טקיש טונימ ץלַא .דנאלייא םילע ףיוא ,ָאדדָא-טָא ןָא ךיז ןעעז

 טכערב יז .ןצרַאה םוצ ךַאז עדעי ךיז טמענ עמאמ יד .ןברוח םעיינ ַא וצ

 --- -- -- ... םייהרעליטש סיוא ךיז טנייוו ןוא םינּפ סָאד טלַאהַאב יז .טנעה יד

 ?ןקילנמוא ליפ ױזַא ךיז רַאפ טעז ןעמ זא ,ןענייוו םינ ןעמ לָאז ױזַא יוו ןוא

 .?ןרערט טימ םי א ?ןרערט ליפ ױזַא
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 לָאמנייק טנייז ריא בוא ,םי ןפיוא ןרָאּפעג טינ לָאמניײק טנייז ריא בוא
 לָאמנייק טנייז ריא ביוא ,רעסַאװ ןפיוא טכענ ןעצ טימ געט ןעצ ןעוועג טינ
 םינ ןוא ךיז ןעזעגנָא טינ טָאה ןוא דנַאלייא סילע ןפיוא ןעגנַאפעג ןעהועג םינ
 םי םעניא ךיז ןדָאבעג טינ ןוא ,ןייּפ ןוא םירוסי ,תורצ םימ ךיז טרעהעגנַא
 ביוא --- ,ןזייווסיוא ןעמוק ךייא לָאז ןעמ ,טקוקעגסױרַא טינ ןוא ,ןרערט ןופ
 + ,סעציילּפ ענעגייא ערעייא ףיוא טכוזרַאפ טשינ ןיילַא גנידצלַא סָאד טָאה ריא
 רעד ףיוא סיפ עדייב טימ ןייטש טסייה סָאװ ,םעט םעד ןליפ םינ ריא םעוו
 ףיוא ןלַאפעגרעדינַא ךיא טלָאװ ,ןטייל רַאפ ךיז ןעמעש טינ לָאז ךיא ןעוו .דרע
 טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ לָאמ יירד טעילוקעגרעביא ךיז טלָאװ ןוא דרע רעד
 -עג רימ זיא ןצרַאה ןפיוא ךעליירפ ןוא קיטכיל ןוא םוג ױזַא .ףױרַא םיּפ יד
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 -ירט רעד ףיוא םיפ עדייב טימ יימש ךיא זַא ,טליפרעד בָאה ךיא זַא ,ןרָאװ

 | . . . שינעק
 . "יררעפ, רעד ייב ,טנרָאפ ןופ לייוורעד ךָאנ ןטלַאה רימ רָאנ
 ןעמ סָאװ ,רעכלעוא םָאראּפ א רעדָא ,ףיש ןימ אזא זיא סָאד "יררעפ , יד

 יד .קַאּפ ןוא קַאה טימ ןוא ןנָאװ ןוא דרעפ טימ םיא ףיוא ןרָאפרעבירַא ןַאק
 ןענַאק ןלָאז לדנעמ רבח ןיימ ןוא ךיא זַא ,גנַאל ןוא טיירב נונעג זיא ?יררעפ,
 ...םיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןריצַאּפש ןוא טנעה יד רַאפ ןעמענ ךיז
 רעד ןופ קָאטש ןטייווצ ןפיוא ףיורא רימ ןענייז ,ּפערט ןעזרעד ןבָאה רימ זַא
 רוגיפ ענרעזייא עכיוה קידארומ א ןעזרעד רימ ןכָאה ןטרָאד ןופ ןוא ,"יררעפ,
 עג טינ טייצ ןייק ןבָאה רימ .... םא ןַא יו סיוא טץעז סָאװ הבקנ ַא סעּפע ןופ
 . . . רוניפ עקיזָאד יד ןקוקַאב וצ טכער וליפא טָאה

 : . . . קרָאי-ינ ןיא ןענייז רימ ןוא ,טונימ עכעלטע ךָאנ

 ןוא ןגיוא ערעזדנוא רַאפ טסקַאוװ סָאװ ,טָאטש רעד ןיא ןייא ךיז ןקוק רימ
 ערעסָאװ ,ךַא !טָאטש א רַאפ סָאװ !ךַא .רעטנעענ עלייוו עלַא ךיז טזייווַאב
 טנזיױמ !רעטצנעפ ןוא !רעזייה ןייק םינ ,םרעטסיולק !רעזייה עכיוה
 ...!רעטצנעפ

 ! ןַאלג-ןילג-ןיזד-ןיזד-ךיזד !ךַאט ! ךאט-ךַאט-ךַאט-ךארערררראט-ךארררט
 יו ןוא !ייא-ייא-ייאדייא-ייא-ייא !וי-יפ !וד-וד-וד-דוד-וד ! אה-וה ! ַאה-וח
 יד ןעוועג ןענייז סָאד טָא -- ! ךאט-ךאט-ךאט-ךארעררראמ:ךַארט -- לָאמַארעד
 זַא ,טונימ רעטשרע רעד ןיא טרעחרעד ןבָאה רימ סָאװ ,ןדלַאװנ יד טימ תולוק
 ןעייטש רימ זַא ,טליפרעד ןבָאה רימ . . . קרָאי-ינ ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רימ
 .עקידרעמַא ןטכער םעד ןיא ,דרע רעד ףיוא סיפ עדייב טימ
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 זיא ןיילַא ןרָאפ סָאד .ךעלקערש זיא קרָאידינ טָאמש ןיא רָאפנײרַא רעד
 - -נַא םעניא ןָאגַאװ ןייא ןופ ךיז ןצעזרעביא סָאד יו ,קידלַאװג ױזַא טינ ךָאנ
 יד יו ,ןיוש טילפ ריא !אהַא -- טצעזעגניירַא סָאװ-רָאנ ךיז טָאה ריא .ןרעד
 טעגרהרעד וצ ףיוא קירב רעלָאמש רעגנַאל ַא רעביא ,ךיוה רעד ןיא ,סרעלדַא
 טנייז ריא זַא ,ריא טניימ ."רעטייווילע , יז ייב ןפורעגנָא סָאד טרעוו .ןרעוו
 "רעטייווילע , םענופ טעסױרַא טכירק ריא ,לסיבַא טייצ טָאה ? קיטרַאּפ ןיוש
 ךרוד ּפָארַא ךיז טזָאל ריא ןוא ןָאגַאװ רעדנַא ןַא ןיא רעביא ךיז טצעז ריא ןוא
 אזא טימ דרע רעד רעטנוא טּפיול ריא ןוא ,ןײרַא רעלעק ַא ןיא יוװ ,ּפערט
 ייב ןפורעגנַא ןיוש טרעוו סָאד .ןגיוא יד ןיא ךייא טלדניווש סע זַא ,טעּפמיא
 . "ײהבָאצ , ייז

 ןפיוא ןוא "רעטייווילע, ןפיוא ןרָאפעג ןענייז רימ סָאװ ,געוו ןצנַאג םעד
 ןיא ןטלַאהעג ,רעבייוו יד טימ ןליבסנַאמ יד ,טייל ערעזדנוא ןבָאה ,?ײהכָאצ,
 -ילע , ןפיוא ןדער ןָאק רעוו .תמא טינ זיא'ס רעבָא ,ןדער גָאז ךיא .ןדער ןייא
 -ַארג ןטימ ,רעדליּפעג ןטימ ,שער רעד זַא ?""ײהבָאצ, ןפיוא רעדָא ?"רעטייוו



 8| םכילע-סולש

 רעטצנעפ יד ןופ ןעננילק ןמימ ,ןסלער יד ןופ ןצלירג ןטימ ,רעדער יד ןופ ןרעג

 סנייא ןעיירש טזומ ריא .לוק רעייא טינ טרעה ןיילַא ריא .ביוט ךייא ןכַאמ

 -- -- -- ...ןביוט ַא וצ טדער ריא תעב יו ןרעדנַא םוצ

0 

 -ניירא רעזדנוא וצ ףוס א ןעמוקעג ..קע ןַא טָאה טלעוו רעד ףיוא גנידצלַא

 ."טירטס, סע טסייה ָאד .סַאג רעד ףיוא ןיוש ןענייז רימ .קרָאי-וינ ןיא רַאפ

 -עג רעכיז ךיא טלָאװ ,עקירעמַא ןיא ןענייז רימ זַא ,ןסיוו םינ לָאז ךיא ןעוו

 -ייא יד ,ןדיי ענענייא יד .נרעבמעל ןיא רעדָא ,דָארב ןיא ןענייז רימ זַא ,טניימ

 טשינ .ןטרָאד סָאװ ,טסימ ענענייא סָאד ,ןדלַאװעג ענעגייא יד ,רעבייוו ענעג

 זיא שער רעד ןוא .רעסערג ךס ַא ָאד זיא רעדימראה ןטימ למוט רעד רעמ

 סקעז .רעכעה ךס א .רעכעה ןענייז ןרעיומ יד ךיוא .רעקיכליה ,רעקראטש

 ןופ ןוא .ןשזאטע ףלעווצ ןופ רעזייח ןַארַאפ .רעטכעלעג ַא זיא ןשזאטע

 . .. רעכעה ךָאנ ןוא ,קיצרעפ ןופ ןוא ,קיסיירד ןופ ןוא ,קיצנַאװצ

 ןייק רָאנ טָאה רעד -- טירמס ױעקרָאידינ יד ןעזעג טינ טָאה סע רעוו

 .ןעלדנַאה ןדיי ?טירטפ רעד ףיוא טינ ריא םניפעג סָאװ .,ןעזעג טינ םנייש

 "םעשזדערעק, .ןפָאלש ךעלעגעוו יד ןיא רעדניק .ןסעומש ןוא ןציז רעבייוו

 רעד ףיוא ,ָאד .םינּפ ןייא ןבַאה סעשזדערעק עלַא .ךעלענעוו יד ָאד ןסייח

 .ךעלעשעלפ עניילק ןופ ךלימ םימ ךעלהפוע עניילק יד ןעמ טעװעדָאה ,טירטס

 יילרעטנזיוט טימ ךיז ןעמ טליּפש ןליּפש ןוא .ךיז ןליּפש רעדניק ערעסערג

 -ילש ןיא ,ךעלעגעוו ןיא ,לָאב ןיא ,ךעלדער טימ ,ךעלּפענק טימ : ןעיירעליּפש

 ןדנובעגוצ ,ךעלדער ריפ ףיוא ךַאז ןימ ַא זיא סָאד ."סטייקס , ןיא ןוא ךעלעט

 ,רעדליּפעג םעד ןופ ןרעוו ביוט ןָאק עמ .ןעמ טלדער םעד ףיוא ןוא ,סיפ יד וצ

 . . . טירטס רעד ףיוא ףיוא ןביוה רעדניק יד סָאװ

116 



 דלעפנעוָאר סירַָאמ

 1861 ,רעבמעצעד ןט28 םעד ןריובעג

 1886 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1923 ,ילוי ןט22 םעד ןברָאטשעג

 ט גווָא

 ,ןוז יד טור ןדאסילאפ יד םיױא

 קילב ןסיז ,ןטצעל ריא קידנפרַאװ

 טניל רעכלעוו ,ןַאסדָאה סענעזָאלרַאפ םעד
 ,טכַארמרַאפ טעב-רעבליז רעטלַאק ןייז ןיא
 ."טכַאנ טוג , קיטעמוא ןַא קידנעלמרומ

 םוטש ,ןיפעצנירּפ-טכיל ,ריד טכאנ עמוג
 גרעב יד ןיא םולח-טננוי ַא יו
 ! ךיירפ יד ךיז טימ קידנעמענ ,וטסקניז
 ,טכַארּפ ןייד ןיא וטסיינרַאּפ קידנטכייל

 ! טכַאנ טונג --- ןיילא טלעוו יד קידנזָאל

 קעלפ רעטיור א רָאנ רעניא טביילב דלַאב

 ץרעמש א ,טולב יו טנָאזירָאה ןפיוא

 ייוו ַא ןוא ברעמ ןיא סיוא ךיז טבעוו

 טכאז ןוא קידרעפעלש רעדלעפ יד טניוו

 . . ."טכַאנ טונג, :םוטעמוא טעשטּפעש סע ןוא

 נרעב-ליקסטעק יד ףיוא

 תודע ערַאבניזַאבמוא ,עטלַארוא ריא ,ַא
 ,רענעביוהרעד -- טסייג ! טייקכעלברעטשמוא ןופ

 ,חוכ ןוא טייקכעלדנעמוא טימ טניורקעג

 ,עדנבעווש-למיח םוצ יד ןקור סעמעוו ףיוא

 רעלדָא עדנעילפכרוד-טפול ןוא עדנקניוו-ןרעטש

 ,עלופטרעוו ריא ; סעזייר-ןקלָאװ ערעייז ןופ ןעור

 ,סענובירט עדנעמעטָא-טייקילייה ,עדנטלַאה-טָאנ

 טייקכיוה-ןזיר רעטסנרע-דנרעדיוש סעמעוו ןופ

 מפוד-םאזלאב רעשירפ-הריצי רעד טייוו סע
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 ט 4

 -רתסנ םוצ ,עסיורנ-המשנ ריא ;ןבעל ןופ

 ! נרעב -- :םסרעטייל-םיכאלמ עדננייטש

 ביוטש לדנרעק רעדנטיידַאכמוא-םולח ַא

 ןוא טייצ רענעביוהרעד רענעגייא רעייא ןופ

 ,ביוטש ַא -- טייקיטכעמלא רעדנדליג-טכרופ

 ץָאלג ,רָאנ לדנרעק רעדנענייש-דנטכריפ ַא

 ,רעדנקעוורעד-ןעקנַאדעג רעייא ףיוא ךיא

 רעדנטלַאהַאב-תודופ ,רעדננַארט-תורוד

 .טייקכעלפיירנַאבמוא רעדנכַאלרַאפ-חטש ןוא

 ןעלצרַָאװ ןטסורב-ןענאטיט ערעייא ןיא

 דנרירָאנניא רעייא ןיא ,רעטרעדנוהרָאי יד

 סנשטנעמ םוצ טייקטלַאק-ןזלעפ עדנרעווילנ

 ,למוט-ןנילפ ןדנרעיוד-ןטונימ ,ןצרוק-עגר

 ןלעווש-בעווניּפש ערעכיזמוא יד ןרעטיצ טכַאמ

 ! גרעב ריא ,ךָאד ןוא ,תוריקח ערעזדנוא ןופ

 ענעזָאלבעגפיוא רָאנ םעד םעלַא ךָאנ טייז ריא

 ,ןטלעוו יד קידנבעלרעביא ןוא ,דרע סנפיוה

 ,טדימשענוצ ןביײלברַאפ ךָאד ריא טזומ

 -חרירב ןופ ,רעעל-החריחב ןופ ,קידווערירמוא

 טייקנפלָאהַאבמוא עסַאמ ענטאמכַאב ַא ,טסוּפ

 עטצענערגאב-ננערטש-לאזקיש ןופ ערעייא ףיוא

 רימ ריא טנַאק ןרעוורַאפ טינ ןוא ,ןעמוהת

 ןבָארגניירא ,עקיטעט-קיבייא יד ,טנַאה ןיימ

 ער'טצניפ םירבק עלופ-תורצוא ער'ייא ןיא

 קידלודעג ,ליטש ריא טזומ ןטערט ןוא ,רעצרעה

 ערעייא ףיוא סיפ-ןבלימ עניימ ןזָאל

 ,עיורג-תורוד ,עטקעדַאב-טייקיבייא טימ

 .ּפעק עגנוי רעמיא

 לַאמַא ךייא ףיוא ןרעטלע עניימ ןבָאה סע

 ךיוא רעדניק עניימ ןלעוו סע ,ןטָארטענ

 ; ןנייטשַאב ךיוה רעייא רעדניק-סדניק עניימ ןוא

 טקנוּפ ןוא .טייקיבייא רעטסגניי רעד ןיא זיב

 ,דעלברעטשמוא טייז ,גרעב ,ָא ,ריא יוו

 דנרעיוד קידנעטש ןוא ךעלברעטשמוא זיא

 ; סוינעג רעד ;עכעלשטנעמ קיבייא סָאד

 !שטנעמ רעטניזאב-םינ ,רעדנבערטש רעד
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 ןיימ

 ,עלעגניי םעניילק א בָאה ךיא
 ! ןייפ רַאג עלענוז ַא
 רימ ךיז טכוד ,םיא עזרעד ךיא ןעוו
 .ןיימ זיא טלעוו עצנַאג יד

 ,םיא ךיא עז ןטלעז ,ןטלעז רָאנ

 ,טכַאװ רע ןעוו ,םענייש ןיימ

 ,קידנפָאלש רעמיא םיא ףערט ךיא

 .טכַאנייב רָאנ םיא ץז ךיא

 סױרַא ירפ ךימ טביירט טעברַא יד

 ; קירוצ םעּפש ךימ טזָאל ןוא

 ! בייל ןנייא ןיימ רימ זיא דמערפ ,ָא

 ! קילב ַא םדניק ןיימ דמערפ ,ָא

 ,םייהַא טייחרעטמעלקעצ םוק ךיא
 -- ,טליהעג שינרעטצניפ ןיא
 ,דלַאב רימ טלייצרעד יורפ עכיילב ןיימ
 ,טליּפש ךיז דניק סָאד ןייפ יוו

 : טגערפ סע גולק יו ,טדער סע סיז יו
 ,אמ עטוג ,עמַאמ ,ַא,
 רימ ינעּפ א טגנערב ןוא טמוק ןעוו
 "ֶפ ַאּפ רעטוג ,רעטוג ןיימ

 דלעפנעזָאר סירָאמ
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 על ענניי

 -- ,זומ סע -- לייא ןוא וצ סע רעה ךיא
 ! ןעשעג זומ סע ,ָאי ,ָאי
 : ףיוא טרעקַאלפ עביל-רעטָאפ יד

 . ...!ןעז ךימ דניק ןיימ זומ סע

 לרעגעלעג ןייז ייב ייטש ךיא
 / !ַאש ןוא ,רעה ןוא ,עז ןוא
 : ךעלעּפיל יד טנעװַאב םיורט א
 יז ַאּפ זיא ואוו ,זיא ואוו ,ָא,

 ,ךעלעגיוא עיולב יד שוק ךיא
 "ו דניק ,ָא, -- ךיז ןענעפע ייז

 ,ךימ ןעעז ייז ,ךימ ןעעז יז
 ,דניוושעג ךיז ןסילש ןוא

 ,רערעייט ,הפאפ ןייד ןטיימש ַאד ,

 "! אנ ,ריד עלענעּפ ַא
 : ךעלעּפיל יד טגעוװַאב םיורט ַא

 "? אפ זיא ןאוו ,ויא ןאוו ,א

 ,טמעלקעצ ןוא טקיטייוועצ ביילב ךיא

 : רעלק ךיא ןוא טרעטיברַאפ

 ,דניק ןיימ ,לָאמַא טסכאוורעד וד ןעוו,

 . . ."רעמ טינ ךימ וטסניפעג

 רָאטיערעּפָא רעכיילב רעד

 ,רַאטיערעּפָא ןכיילב א טרָאד עז ךיא
 ! קערש ַא ,טעברַא רעד ןיא טכַָאקרַאפ
 / רע טיינ ץלַא ,םיא קנעדעג ךיא טניז ןוא
 .קעוװַא ןטפערק ענייז טגייל ןוא

 ,ןגיולפרַאפ םישדח ןרעוו סע
 .ןיהַא ןרָאי יד ןפיול סע
 ןגיובעג רעכיילב רעד טציז ךָאנ ןוא
 .ןישַאמ רעיור טימ טפמעק ןוא

 ,הרוצ ןייז טרָאד טכַארטַאב ןוא יימש ךיא

 ,טציוװשרַאפ ןוא טרימשראפ החרוצ ןייז

 ,הרובג ןייק טעברַא ָאד זַא ,ליפ ןוא

 .טציא טעוװועצַארּפ רָאנ טעּפמיא רעד

 ,רדסכ סנּפָארט יד ןלַאפ ךָאד

 ,טעּפש גנַאנרעטנוא זיב גנַאנפיוא ןופ

 רעדיילק יד ןיא ןייא ךיז ןּפַאז ןוא

 .םענ יד ןיא ןייא ךיז ןעקנירט ןוא



 ךלעּפנעזָאר סירָאמ

 ןגָאי ךָאנ טעוו גנַאל יוװ ,ךייא םעב ךיא |
 ? דָאר ןקיטולב םעד רעכיילב רעד
 ?ןגָאז רימ עדנע ןייז ןָאק רעוו ,ָא
 ? דוס ןכעלקערש םענעי סייוו רעוו

 ןדלעה

 ,ןגָאז וצ סָאד רעווש רעייז ,רעווש ,ָא
 : טדײשַאב ןוא טסואווַאב זיא סנייא ךָאד
 ,ןגָאלשרעד טעברַא יד טעוװ םיא ןעוו
 .םיינ ןוא רעמייווצ א ףכית טציז

 רעש רעד ןופ

 (עגַאקיש ןופ רעדיינש עקידנקיירטס יד וצ) |

 ,ןזייא ןוא רעש רעד ןופ ןדלעה
 ,טלעוו יד טדיײלקַאב סָאװ ,ריא

 ,ןזײרּפ-רעגנוה רַאנ טמוקַאב ריא
 ,םלעגרַאפ טיונ טימ רָאנ טרעוו ריא

 ,ןגיוא עדימ יד טדנעלב סָאװ ,ריא
 ,ךאפ-רעדיינש םעד ןופ רעלּפַאצ
 ! ןגיוזעגסיוא ריא םרעוו יוװ ,ָא
 ! ךס ַא ריא טדייל יוו ,ָא

 ןעמורב רעייא ,ןצכערק רעייא
 ,טסעג ער'זדנוא רעטציא ןענייז
 ,ןעמוקעג קירבַאפ-ץיווש רעד ןופ
 ,טסעוו רעד ןיא טָאמש-טּפױה רעד ןופ

 ןרָאי ער'ייא ריא טּפעלש טנלע

 ,טָאטש רעסיורג-קיטניוו רעד ךרוד

 ןרָאלרַאפ ריא טרעוו טניוו רעד יו

 ! טָאג ןייק ,שטנעמ ןייק טפלעה ךייא ןוא

 ןרעה וצ ךייט יד ןעגישימ
 .קערש א ןָא טמענ ,טשיור יז יו
 ,ןרערמ ער'ייא טינ סָאד ןענייז
 ? קעװַא טרָאד ןעניר עכלעוו

 ,תולד רעייא טינ טרָאד סָאד טצפיז
 ? ךייט םעד טשטייב םערוטש רעד ןעוו
 סעילַאפ יד טימ טינ טרָאד סָאד טפיול
 ? ךייא ןיא טכַאק סָאװ ,סעכ רעייא

 ,ןטילעג ךס ַא טָאה ריא ,ָא
 ! טסעוו רעד ןופ ןפַאלקש-רעדיינש

 ,ןטינשעג ךיז סהעירק טָאה ריא
 .טסערּפעגסױרַא טסורב רעייא

 רעדניז ענ'טלַאשרַאפ יו טָאה ריא
 ,טַאמ ןוא דימ טרעטַאמענ ךיז
 רעדניק ןוא בייוו רַאפ טָאה ריא ןוא
 .טַאז וצ טיורב ןייק טַאהעג טינ

 ןענישַאמ יד ןביירט טנעלפ ריא

 .םייצ רעדעי וצ ,טעּפש ןוא ירפ

 ןעניר טגעלפ םייווש רער'יוז רעייא

 ! טייל עמערָא ,עמערָא ריא ,ָא

 ! םיאנוש יד ייוו --- ,ריא טקיירטפ רעטציא
 ! םיירטש רעייא תודחא טימ טניורק
 םינּפ רעכיילב רעד לָאז ןמכייל
 ! טייקינייא ןופ ןוז רעד טימ
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 - (.שזד .נ ,קרַאונ ןיא ךעלדיימ-קירבַאפ עטנערברַאפ ףיוא)

 ,שער ַא !טרעה -- ! תוּפוח ןופ טגניז טינ
 .סעלַא טלמומראפ גָאלק ַא ,ייוו ַא
 ׁשַא ןיא םוא ןכוז םינתח
 ,תולכ עטיוט ער'ייז רעמָאי טימ

 קירוצ ןרָאפ'ס . ..טגייווש רעמזעלק רעד
 ! ןרָאלרַאפ ץילַא --- םנגָאוװ-רעייפ יד
 ,קירבַאפ עקימולב יד טנערברַאפ
 .ןרָאי עגנוי טימ םי ַא טרעמשעצ

 ליוק -- ,רעטכעט-סטעברַא ןניל סע

 ? ןענָאקרעד טציא ייז טעוו רעוו --- ,ביוטש ןוא
 ליורנ ןוא ןייּפ טימ טקוק ןבעל סָאד
 .ןענַאמ וצ טכער ןייז ואוו טינ סייוו ןוא

 ןעוועג זיא עקטסַאּפ-רעייפ ַא
 .םרעמיוועג טָאה טפַאשטכענק ואוו ,טרָא סָאד
 ,ןעזעג םָאד ךעלגעט ןבָאה ייז
 .טרעטיצעג ףיט ןוא טנַאעג ,ןעזעג

 םיונ יד טָאה ןבירטעג דליוו ךָאד
 .ןגרָאמ ןדעוומעי ןיהַא טרָאד ייז
 ,טיורב ןכוז תוירחא סקערש ןיא
 .ןגרָאז יד ןרעדלימ ארומ ןיא

 טצישעג רָאנ גנַאנגסױרַא-טיױנ ןייא
 .תונברק יד טסענ-ךָאי םעד ןיא טָאה
 ,טצינעג יו טעשַארטסעג רעמ טָאה'ס
 .תונכס יד ןזיוועג רעמ ןוא

 ,טנעקעג גָאמ םעד םיוק ןבָאה ייז
 .ןגָאלּפ ער'ייז ןופ גָאט ןטצעל םעד
 ,טנערברַאֿפ טכַאנייב ,קעװַא ירפדץנאנ
 .ןגָאלק ןדניזעג רעטרעדנוחה ןוא



 87 ךלעפנעזָאר סירָאמ
4 

 ,טרעטשעצ טניל עביל טימ טלעוו א
 ; ןקילג ער'ייט סעמאמ-עטאט טימ

 טרענעג טלעוו א טָאה סָאװ ,טלעוו א

 .ןקילב עסיז טימ ןוא סלכיימש טימ

 טשוקענסיוא טָאה דש-רעייפ רעד
 ,רעבייל עגנוי יד טייקשלפייט טימ
 טסול-םוניהיג םימ ייז טכַאמעג
 .רעבייוו-ןעמאלפ ץעדליוו ענייז רַאּפ

 טכַאנ יד טָאה'פ -- ! תוּפוח ןופ טגניז טינ

 .ןעגנוזעג דיל-הּפוח ןצרַאװש ריא

 ...טכאלעג ,טכייקעג ,ָאי --- ןעגנוזעג

 ...ןעגנולקעגוצ טָאה ןַאמַאמ טָאנ ןוא

 ? טייקיטכער'ג עדנילב יד טכוז סָאװ

 ? ןעניפעג עקידלוש יד ליוו יז

 ,םייצ רעזדנוא ןופ דלוש יד זיא סָאד

 .ןעניז ןיא דרָאמ ןוא כיור רָאנ טָאה סָאװ

 - ,קילג סנכייר םעד טצָארּפש םירבק ןופ
 .עסַאמ יד טינ טרעמיק םענייק ןוא
 ,קירבַאפ יד .רקפה זיא שטנעמ רעד
 .עסַאק-רעייפ ךרוד טיהרַאפ זיא יז

 גנאזעג לָאז ! תוּפוח ןופ טגניז טינ

 ! ןעמוטשראפ םייקיטסול ןוא דיירפ ןופ

 ! גנַאלק-ןקָאלנ ןפּפמוד ןרעה טזָאל

 ! ןעמורב לגרָא רעד קימעמוא לָאז

 ! טלעוו ,ָא ,ינק יד ףיוא רעטנורַא
 ,עניאור רעקילייה רעזיד רַאּפ
 ,טלעווקעג ךיז ןבעל סָאד טָאה ַאד
 ,הניכש-סטעברַא טםעמורַא טבעווש ָאד

 ,טסוק רעטסנעש רעד ףיוא טצָארּפש ָאד ןופ
 -- ןגיוצעגפיוא ןלַארטש ער'לעה ןופ

 ,טסורב עיינ יד ךיז טמערופ ָאד
 ,ןגױז םעוו טייצ עטמגנוירַאפ ַא סָאװ
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 ,1911 ןיא רעייפ-לעגנאיירט םעד ןופ תונברק ןשיװצ ענעגייא ןכוז טניירפ ןוא םיבורק
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 הלה ב עטיור יד

 ,קרָאי-וינ ןיא ךעלדיימ-קירבַאפ עטנערברַאפ ףיוא)
 ("רעייפ-לגנעיירטא ןעמָאנ ןטימ טנאקאב

 םָארגָאּפ רעטלפייטמרַאפ ןייק טשינ ,טכַאלש ןייק טשינ

 ;ןנָאלק טימ טָאטש עטסערג יד טליפעננָא טָאה

 ,םוהת ריא ןיא טרעטמיצעג טינ טָאה דרע יד

 ;ןגָאלשעג טשינ רענוד ןייק ,ץילב ןייק טָאה סע

 ,טכארקעג טינ סנקלָאװ-רעטמעוו עצרַאווש ןייק ןבָאה'ס

 -- םרעקאעצ טפול יד םינ ןענָאנַאק ןייק ןוא

 ,טכַאװרעד לעה עקידארומ ַא טָאה סָאד ! ןיינ ,ָא

 ; טרעקַאלפעג דליוו ןפַאלקש טימ טסענןפאלקש א

 רעטכעלעגד-דנַארב ַא מימ טָאנ-דלָאנ רעד טָאה סָאד

 ,רעטכעט ןוא ןיז ער'זדנוא ןסערפעג

 -- ןעגנוצ עטיור ענייז טימ סנבעל יד טקעלעג

 ,ןעגנורּפשעג טיוט םעד ןיא ןענייז יז

 ,ןעגנורדעג סיוש ןייז ןיא

 . . . ןעגנוזעג ,טכאלעג ,טּפַאכעג ייז טָאה רע

 .ןעגנולשרַאפ ייז טָאה רע

 ,טפיטרַאפ ךָאי רעייז ןיא ןסעזעגנ ןענייז ייז

 -- טפירטמעג טָאה סייווש רעייז

 םושזעג ןדנביוטראפ םעד ןיא

 --- ,םורַא ןענישַאמ ןופ

 ,ךיוה רעד ןיא קָאטש ןעצ ןעוו
 ,ךיור רעד טלקיוװרַאפ ייז םָאה

 ,םַאלּפ רעד ןענוּפשרַאפ

 םי רעקיטולג ַא ןוא

 ,טשאנעג ,ןסערפעג

 ! טשַארַאפ ,טליוקרַאפ

 ! רעטסעווש עננוי ! עניימ רעטסעווש

 ....!רעדירב עגנוי עניימ

 ! רעדיל עניימ ,טרעיורט

 .!טםרעיורט ןוא טרעמָאי

 טרעיול סע יוװ טעז

 רעטסענ עלעקנוט ןופ

 ; טיוט סרעמעברַא םעד

 . טיורב ןייז טלַאה רע יו
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 ,ריט ןייז ייב טצָאלנ רע יו
 -- טלעצעג םערָא ןייז ייב

 ! רימ זיא ייוו ,ייוו
 ! טלעוו ,ריד ייוו ,ייוו

 ,ןעוועג סָאד זיא תבש ַא
 ,תבש ַא סרעטעברַא ןַא
 ...!"הלדבח, ןייז ... ! "שודיק, ןייז
 | הלהב עטיור יד
 ,ןעשעג םיצולּפ זיא
 ,ןכייר םעד ןופ טקישעג
 .טלעג ןופ ץנירּפ םעד

 ! ןכיילג א ןָא ייוו ,ָא
 ,ןכייט-ןרערט טסילפ

 ! גנונעדרָא רעד ךולפ
 ! ננונעדרָאמוא רעד ךולפ
 לי וִשָי וש7 ! טלעוו רעד ךולפ

 ? ןגָאלק רעירפ ןעמ לָאז ןעמעוו ףיוא

 ? עטנערברַאפ יד ףיוא

 ? עטנעקרעד-טינ יד ףיוא

 ? ןנָאז שידק סָאװ ,יד ףיוא

 ? עטלּפירקרַאפ יד ףיוא

 ? ןגָארמענ "ןייז , ןופ

 ךיימ-ןרערט ןיימ

 ! ךיילג ןעמעלַא ךייא ףיוא

 ! דנַאל ןדלָאג וד ,ןצרַאװש ןיא ךיז ליהרַאפ

 ,דנַאש ןייד ךעלקערשיוצ ,ןכערברַאפ ןייד ףיטדוצ

 ,ץעזעג ןייד דנילב-וצ ,ןסיוועג ןייד ביוט-וצ

 ,ץענ ןייד קיטולב-וצ ,"ןעװַאה , ןייד שלפייטד-וצ

 -- טייל עמערָא ענייד טגנַאפ רעכלעוו ,ץענ ןייד

 ...! טייצ ןייד ןעמוק טעוו'ס ...! טייצ יד ןעמוק טעוו'פ

 !ןסאנ עשידיי יד ןיא ןָא טכיל-טיײצרָאי טדניצ

 ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ךָארב רעד זיא ךָארב רעד

 ,םערָא ןוא טכשוחרַאפ ןסַאמ ערעזדנוא ןופ

 .םירבק ערעזדנוא -- ָאי ,היוול רעזדנוא זיא'ס

 ,ןעמולב ערעזדנוא ,ייוו ,רעדניק ערעזדנוא טָאה'פ
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 -- ןעמונעג סמערַא ערעזדנוא ןופ רעייפ רעד
 ,ןליוק עטהפרשרַאפ עביל ערעזדנוא ! ייוו
 ,ןליורג םימ עלעה א ןדיירפ ערעזדנוא ! ייוו
 ,תונורא טימ גרַאב א ןקילג ערעזדנוא ! ייוו
 ...!תונורכז-םוניהיג -- עסיז ערעזדנוא ! ייוו

 ,רעיורמ רעזדנוא ,רעכייר ,ןסיוועג ןייד ףיוא
 .גָאלק רעזדנוא ןסיוועג ןייד ףיוא
 גָאט ןוא טכַאנ ךרוד לָאז סע
 ,רעיומ רעמנערברַאפ רעד ןקערש ךיד

 ןעמאלפ ןיא רעטכעט ערעזדנוא ןוא

 ! ןעמסרַאפ ןבעל ןייד לָאז

 ,ןדיירפ ענייד ייב ןלָאז ךיד
 ,ןקילג ענייד ייב

 ןקיטש ,ןגרעוו

 !ןדייל ערעזדנוא

 רעדניק ענייד ןופ תוחמש יד ייב

 הללק יד ןליפ ןטסלָאז

 ,הלהב רעטיור רעד ןופ

 רעדנילב ַא יוו ןּפַאט ןוא

 ,ןקערש טימ טנעוו יד

 םייצ יד זיב

 ,םייצ יד ןעננערב טץוו

 ! ןקעמרַאפ ךיד טעוו סָאװ
111 

 בוט-םוי סטעברַא רעד
 (1913 ןיא ייליבוי ןקירעי-25 םוצ ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאפ יד טעמדיוװעג)

 ,קיזומ ןייד זיא שיור-ןענישַאמ ? גָאז ,טעברַא ,בומ-םוי ןייד סָאד זיא

 .גנַאזעג ןייד -- רעזייב סרעטסיימ םעד ? דיילק-בוט-םוי ַא טציא סָאד וטסגָארט

 | "קילג , קורדסיוא רעד ריד זיא דמערפ יו = | ! גָאט רעביל א ריד יב זיא ןטלעז יו

 ,גנַאלק רערעל ַא -- "םונעג , טרָאװ סָאד ! דיירפ ןוא טכיל וטסָאה ןטלעז יו

 ,לַאג ןוא סייווש ןיא טסעוװערָאה וד ,טעּפש ןוא ירפ רעּפעש עּפמוד ןיא

 .טיונ ןיא ןוא ןצכערק ןיא טסור וד ,רָאי וצ רָאי ןופ קר וטסציווש טרָאד

 ,לַארטשנענוז רעד טסיירט ןייק טינ ריד ,טעברעמַאי ַא וטסָאה םייהרעד

 .םיורב ןייק טינ עצַארּפ ןייד טיג ריד .רָאנ םמלוע-תיב ןופ טסמולח ןוא
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 לָאצ ןָא וטסדייל דיי רעד יו ןעד ,טצומשרַאפ ,ץרַאװש ןטַאטשראוװ-קיטש ןיא

 ,יײנַאריט ,גנוסיגרַאפ-טולב ,טָאּפש ,ינרענע ןייד וטסלּפַאצרַאפ

 לָאמַא וטסעוו דיי רעד יווװ ןוא ,טצוּפרַאפ ןייז וצ ריד סָאד טדיילק ךָאד

 ,יירפ ןוא טכירעגנפיוא ןרעוו ךָאנ ; ילנ םנבעל םעד ןייש ריד טסַאּפ ךָאד

 ! טביולעג ייז ! טםעברא ,דדיח ,םורַאד טנעמורטסניא רעד ריד ןיא טקעוו ךָאד

 .טלעוו רעזדנוא ןופ טָאג רעד טסיב וד ,טכיל ַא ףיוא רענעט עסיז ןופ

 טכױרַאב ןייז וטסעוו קיבייא טינ טנערב קילייה ןוא ןָא טלעווק ץרַאה ןייד

 .טלעג ןטש םענ'טלָאשרַאפ םעד ןופ .טכיזעג סאלב ןייד ףיוא הניכש יד

 ,ןייז טסּפרַאד וד סָאװ ,סָאד ןרעוו טסעוו !ןָאפ ענייר ןייד ךיוח טרעטַאלּפ יו

 -- ,טמוטשרַאפ טרעוו חוכ רערעטצניפ רעד ! ךיל ןייד יירפ טלַאש יו ! טעברַא ,ָא

 ! ןייא תוחמש ןיא טציא ךיז ריטשומ ןָארמ ןייד לייוו ַא טסגײטשַאב וד ןעוו

 ...!טמוק רע ,טייג בוט-םוי רעסיורגנ ןייד ,דיי ןעמערָא ןופ טסירגנַאב טסרעוו ןוא

 ןָאטננישַאװ שזדרָאשזד

 ,ןרַאבעג טסייג ןרעכעה ןופ ןַאמלבָאנ א
 ,ןבעל ןייז ןופ גנַאּפנָא ןיא ןעוועג טַארקַאטסירַא
 ; ןרָאלרַאפ םיא ןיא ךיז םוחי רעד טָאה ךָאד
 .ןבעגעגקעװַא ץרַאה לדייא ןייז קלָאפ םעד טָאה רע
 :ןעמונעג ףליה וצ "ךיא , ןרעסערג ןייז טָאה רע
 ,לגילפ יד טכַאמעג זיול רע טָאה טייהיירפ יד ,שטנעמ םעד
 ,ןעמוקעג יו רעלבָאנ ליפ קעווַא זיא דע
 --- לגיוו ןייז יו רעסערג עלופ ַא זיא רבק ןייז

 ,םענייק ףיוא טשרעהעג טשינ ךָאד ,טריגער ,טפמעקעג

 םירצמ ןופ יוו ; ןוז סדבכוי וצ רבח ַא

 .םענייאניא םיא םימ טבעלענ ,קלָאפ א טיײרּפַאב

 .םילשורי יינ א טלעוו רעד טכַאמעגפיוא ןוא

 !ןפַאשעג טלעוו ַא טָאה סָאװ ,טסייג רעפיורג ,ָא

 ! ןכיילג א ןָא עלעז עטקעלפַאבמוא ,ענייר ,ָא

 ,ןפַאה רעיירפ רעדעיא דיל ַא טגניז ריד

 ! ןכייט עלַא ןשיור סע ,ביול ןייד טשיור ןָאסדָאה רעד

 ,רענַאב רעטסנעש רעד ביול ַא סיוא טרעטַאלפ ריד

 ,ןטולפ עפיט יד ,ריד ןופ גרעב עלַא ןדער סע

 ,רענַאקירעמַא רעכעלברעטשמוא וד ,ָא

 ! ןטולב יז ןעוו ,ןעקנעד רעקלעפ עלַא ןכלעוו ןופ

 ,ןכַאו רעיוט ןזיד ייב טסיינג ןייד לָאז ,ָא

 ,ןדימ םעד רַאפ טנפעעג טסָאה וד סָאװ ,רעיוט םייב

 ,ןכַאמרַאפ טינ םיא טּפַארק עזייב ןייק לָאז ןוא

 !ןדירפ ןיא טור עכלעוו ,עלעז ןייד ןרעטסעל טינ



 3 דלעפנעזָאר סירָאמ

 ןלָאקניל

 רעגענ רעמ'רָא רעד טָאה דנצפיז
 ,טניימעג טײקנרָאלרַאפ ןייז
 רענעלעג טסיוו ןייז ףיוא טָאה ןוא
 .טנייוועג טכענ עליטש יד ךרוד

 ןסייב רענייצ עסייוו יד טימ
 ,בייל ןצרַאוװש ןייז טּפָא רע טנעלפ
 ןסיירעצ טיוה יד ךיז ףיוא רע טגעלפ
 .בייוו ןייז טױרטרַאפ דוס םעד ןוא

 ןגָארמעג רע טָאה ךָאי םעד רָאנ

 ,םַאל א יוװ קיאור ןוא ליטש

 ,ןגָאלקַאב טינ לַאזקיש ןייז טגעלפ

 ,םַאלפ יד ךיז ןיא טקיטשעגנ טָאה

 ,ןגיוצעג םיא טָאה עקירּפַא
 ,טרַאגעג רע טָאה םייה ןייז ךָאנ
 ןניוא םטכוזנעז עדימ יד ךרוד
 .טרַאּפשעגכרוד ךיז ייוו רעד טָאה

 ןעמונרַאפ טָאה למיה רעד ךָאד

 ,טעבעג סמענערָאלרַאֿפ םעד

 ןעמוקעג זיא ךאלמ ַא ןוא
 .טדערעג טרָאוװ סָאד יירפ טָאה ןוא

 ,ןזיוו ענירג סיקָאטנעק ףיוא

 -- דלעפ ןפיוא לבימש א ןיא

 ןזיר-טייהיירפ ןופ זיר רעד זיא

 .טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעגנָא

 - ,טמערַאילעג רע טָאה -- !זיול םיא טזָאל;
 ! ךייר טינ ןייגרַאפ ןייז ךרוד טרעוו
 ! טמעראברעד םיא ףיוא ךיז טָאה טָאג
 "! ךיילג ןענייז רימ ,םייוו יצ ץרַאװש

 ןסירעצ טייק יד טָאה רע ןוא
 ,טכענק םעד ןייג ןזָאלעג ןוא
 ןסיוועג-סקלָאפ ַא טיײרּפַאב ןוא
 .טכערנשטנעמ סָאד טניורקעג ןוא

 ןַאמטיהוו טלָאװ

 טסורב-רעגניז רעקדַאטש סעמעוו ןיא ,וד ,א

 : טנייארַאפ ןטנורנּפָא ייווצ ךיז ןבָאה סע

 ןוא למיה ןטרעלקרַאפ ןופ טייקפיט יד

 ;דרע רעד ןופ טייקפיט עטניוורַאפ ליטש יד

 ,ןוז יד טניישעג טָאה סע ץרַאה סעמעוו ןיא

 טצנאלגעג לעה ןבָאה סע ואוו ןוא ,הנבל יד

 ,לָאצ א ןָא ןטלעוװו עצנַאג ,ןרעטש יד

 ,יַאמ רעד טנירגעג טָאה סע ץרַאה סעמעוו ןיא

 טשימעצ ךיז טָאה םורב סרענוד םעד ואוו ןוא

 ;לאניטכאנ רעד ןופ רעשטיווסענ םעד טימ

 טליפ ןעמ דיל קרַאטש-רעדנואוו סעמעוו ןיא

 ,רומַאנ רעד ןופ טפארק יד ןוא טכַאמלַא יד
 ,ביול ריד ביִנ ךיא ,רעכעלברעטשמוא ,טעָארּפ

 .גניז ןוא ביוטש ןייד רַאפ טציא ביומש ןיא לַאֿפ ךיא



 יק סנ ַא .ש

 1863 ןיא ןריובעג

 1920 ,רעבמעװָאנ ןט8 םעד ןברָאטשעג

 דיל-ןטנַארנימע

 רערעדנַאוו רימ ,רערעדנַאװ רי{)

 רערעדנַא רעד ןיא דנַאל ןייא ןופ

 .טלעק ךרוד ןוא רעגנוה ךרוד

 ,עטרעטיברַאפ ,עטלגָאװרַאפ

 ,עטרעטיצעצ ,עטרעמָאירַאפ
 ! טלעוו רעד ןופ םירג ,רימ

 ,ענערױלרַאֿפ םָארטש-ןשטנעמ ןיא

 ,ענעריובעג דנַאל ןוא םייח ןָא

 : טלעצענ ןָא ןוא זיוחה ןָא

 ,ענעגָאלשעג ןעמעלא ןופ

 ,ענעגָארטעג טניוו-םערוטש ןופ
 ! טלעוו רעד ןופ םירג ,רימ

 ,ענעטַאברַאפ ןצענערג ייב

 ,ענעגַארמענ געוו ןופ ביוטש יוו

 -- ,טלעג ןָא ,ףליח ןָא ,טכַאמ ןָא

 ? רימ ןבעווש עשז-ןיחואוו ,ןיהואוו

 ? רימ ןבערטש ןליצ עכלעוו וצ

 ? טלעוו רעד ןופ םירג ,רימ

 ןקירָאיײ-טנזױט תולנ ןופ
 ,ןקילָאמַא ןוא םעיינ ןופ
 טלעטשענּפָא ךיז זדנוא טָאה
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 -- ,רערעדנַא ןַא רָאנ םוטכייר א
 ,רערעדנַאװ ַא ןופ חוכ א
 .טלעוו רעד ןיא םוא טייג סָאװ

 ,רימ ןגָארט רצוא ןסיורנ ַא
 ,רימ ןנָאמרַאפ טכַאמ עקרַאטש א
 : טלעפ זדנוא סָאװ ,םעד ץלַא טָאטש

 עקיבייא ןעמיוז ןגָארט רימ
 ,עקיביולג ןופ ,עקילייח ןופ
 .טלעוו רעד ףיוא ןעייז וצ

 ,טנַאה סטעברַא ןיא טפַארק ןנָארט רימ

 דנַאטשרעדיוװ א ןייטשנזלעפ ןופ

 : דלעה ַא ןופ הרובג ןוא

 סאגיסטעברַא רעד ןיא ןגָארט רימ

 סאה-ךשטנעמ ןוא טולב ,רעייפ ךרוד

 ! טלעוו עקידנעמוק ַא

 ,ערעסערג ַא טלעוו עיינ א

 ערעסעב א ,ערענעש ַא

 : טםלעטשענפיוא ןרעוו טעוו

 טומ רעזדנוא טימ יז ןעיוב רימ

 ,טולב רעזדנוא טימ ,טסיינ רעזדנוא טימ

 ! טלעוו רעד ןופ רעגריב ,רימ



 יוו ַא ק ר ַאה רדנס כל אה

 1863 ןיא ןריובעג

 1882 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 1939 ,רעבמעװָאנ ןט24 םעד ןברָאטשעג

 גנילָאּפ ןיא םרַאפ ַא ףיוא

 ("ןבעל ןיימ ןופ םיקרּפ, תונורכז ענייז ןופ לטיּפַאק ַא)

 ןייק ןעמוק רעזדנוא ךָאנ ןכָאװ עכעלטע .1882 ילוי ןעוועג זיא סָא | ר
 רעדילגטימ ענייז ןוא ,ןלַאפעצ ךיז זיא זיירק-"םלוע-םע, רעזדנוא .עקידעמַא
 -נא ןַא ףיוא רענייא רעדעי ןוא ,קילג ןוא טעברַא ןכוז טזָאלעג ךיז ןבָאה
 . . . געוו ןרעד

 -יטפעשַאב ןכוז וצ קנַאדעג ןיימ ןופ טגָאזעגּפָא טשינ ךיז ץלַא בָאה ךיא
 -יינ יד ןשיווצ טכוזעג רעמרַאפ ןבָאה טייצ רענעי ןיא .טעברַא-דרע ייב גנוק
 "ןדרַאג לסעק, םעד ןיא .םמרַאפ ערעייז רַאפ טנעה ןטמנַארגימיא ענעמוקעג
 -יא יד רַאפ מעברַא ןכוז ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,סיפָא ןַא טריטסיזקע ןַאד טָאה
 טנָאמרַאפ טָאה סָאװ ,רעמרַאפ רעכעלטסירק א ןעמוקעג זיא םע .ןטנַארגימ
 רעקרָאידינ ,יטנואק סעשטָאד רעד ןיא גנילָאּפ למעטש םעניא טּפַאשטריװ ַא
 טימ שדוח א רַאלָאד ףלעווצ טניילעגרַאפ רימ טָאה רעמרַאפ רעד .טַאטש
 ןעמוקעגנָא רימ ןענייז טכַאנרַאפ ןוא ,געוו ןיא טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה .ןסע
 םוצ םיירגעג ןעוועג ןיוש זיא זיוה ןיא רעמרַאפ םייב שיט רעד .גנילָאּפ ןייק
 ןמעכרַאפ זדנוא טָאה ,עקרעמרַאפ יד ,עטסַָאבעלַאב יד ןוא ,טיורב-טנווָא
 .שיט םוצ

 ךיא .רעמיצ ןיימ ןזיװעגנָא סָאבעלַאב רעד רימ טָאה טױרב-טנווָא ןכָאנ
 ירפ ץנַאג ןגרָאמ ןייטשפיוא ןענָאק .וצ ידכ ,ןפָאלש טגיילעג ךיילג ךימ בָאה
 סָאבעלַאב רעד ךימ טָאה ,ריפ םורַא ,רָאיַאק עקַאט ןוא .טעברַא רעד וצ
 -רַא רעד וצ ןעניואוועגוצ ןוא ןענרעל ןבױהעגנָא ךימ ךיילג ןוא טקעוועגפיוא
 .םרַאֿפ רעד ףיוא טעב

 -עגסיוא ךיג ךיז ךיא בָאה הכאלמ יד טָא .יק יד ןקלעמ -- עטשרע סָאד
 -רַאפ ןוא ירפ רעד ןיא יק טכַא יד ןקלעמ וצ ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןוא ,טנרעל
 יד .גרַאז ןוא ימ גונעג ןייטשוצסיוא טַאהעג ךיא בַאה געט עטשרע יד .טכַאנ
 -נעענרעד ךיז בָאה ךיא רָאנ יו ןוא ,עקנָאל רעד ףיוא טעשַאּפעג ךיז ןבָאה יק
 -רא עתמא יד טאהעג ךיא בָאה .רימ ןופ ןּפָאלטנַא ייז ןענייז ,ייז וצ טרעט
 ךָאנ ךיז קידנגָאי זַא ,ןּפָארמעג ךיוא טָאה סע .ייז ןּפַאכ ןוא ןגָאױצכָאנ םעב
 סָאװ ,ךלימ לפעש סָאד טרעקעגרעביא ןוא עטייווצ ַא ןעמוקעג זיא ,וק ןייא
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 גָאט ןופ ףיול ןיא ךיא בָאה ןקלעמ ןצוח . . . ןקלָאמעגנָא טאהענ ןיוש בָאה'כ

 -רעביא .,ןמרָאנ ןיא ןוא דלעפ ןיא ןטעברא ערעדנַא ענעדיישראפ ךיוא ןָאטעג
 ןמינשעג ,רענעגעוו יד ןיא יורטש סיפ יד טימ טּפָאטשעגנַא ,דרע יד ןבָארגעג
 -רעד טשינ טָאה ןישאמ-דיינש יד ואוו ,רעטרע יד ןיא פרעס א טימ זָארג סָאד
 .גָאט ַא העש ןצכעז יו רעמ רעמרַאפ םייב טעכבראעג בָאה ךיא .טכיירג

 ריפ ןופ :אזֿא ןעוועג זיא םרַאפ רעד ףיוא טעברַא רעד ןופ רדס רעד |
 ,קיטשירפ ןסעגעג -- רעניײזַא ןביז ,יק יד ןקלָאמעג ךיא בָאה ןביז זיב ירפצנַאנ
 רעגייזַא ,טייצ-נָאטימ זיב דלעפ ןיא טקיטפעשאב ןעוועג ךיא ןיב ךָאנרעד
 רעד זיב ןטעברא ענעדיישרַאפ -- ,דלעפ ןיא רעדיוו --- גָאטימ ןכָאנ .ףלעווצ
 . ,טכַאנרַאפ טכא זיב סקעז ןופ טרעיודעג טָאה סָאד .יק יד ןקלעמ רעדיוו ןופ טייצ

 -ץגסיוא ןא ,רעדימ א ןיינ רעגייזַא ךיא ןיב טיורב-טנווָא םעד ןסענענּפָא
 ,טעב ןיא תוחוכ ןָא ןלַאּפעגקעװַא רעטרעטַאמ

2 
 לא א

 בָאה קיטנוז ךיוא רעבָא ,גָאמ-ורּפָא רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא קיטנוז

 ראפ ןסע ןטיירג טּפרַאדַאב .םרַאפ רעד ןיא ןטכילפ ףיוא ןטכילפ טאהעג ךיא

 סרעסעמ ,קעה יד טפרַאשעג ,דרעפ יד ייב סָאבעלַאב םעד ןפלָאהעגוצ ,יק יד

 עיירפ יד ןיא .ןטעברַא-טּפַאשטריוװ ערעדנַא יילרעלכ ןָאטעג ךיוא יוװ ,געז ןוא

 גנוי א ,לקינייא 'סָאבעלַאב םייב שילננע טנרעלעג ךיז ךיא בָאה ןטונימ

 רעקיצנייא רעד --- ,"םירקיעה , רפס ןיא טקוקעגניירַא בָאה ךיא רעדָא ,לרוחב

 .םרַאפ רעד ןיא קרָאידינ ןופ ןעמונעגטימ ךיז טימ בָאה'כ סָאװ ,רפמ

 ןעוועג ןיב ןוא טוג ץנאג טליפעג ךימ ךיא בָאה ןכָאוו ייווצ עטשרע יד

 תמאב ןוא ןלָאװקעגנָא קרַאטש בָאה ךיא .ףרָאד ןיא ןבעל ןיימ טימ ןדירּפוצ

 יד ךיוא .ןטפַאשדנַאל עקיטכערּפ יד ןופ ,םורַא רוטַאנ רעד ןופ טאהעג האנה

 ךיא בָאה רעבָא ןכינניא .ןנינעגרַאפ טפאשרַאפ רימ טָאה דלעפ ןיא טעברַא

 ץלַא ןרָאװעג רימ זיא טעברַא יד ןוא ,טייקדימ עקרַאטש ַא ןליפ ןבױהעגנַא

 -ַאב ןוא ןטלאהסיוא טשינ גנַאל לעוו'כ זַא ,ןליפ ןעמונעג בָאה ךיא .רערעווש

 ערעדנא ןכוז ןוואורּפ ןטרָאד ןוא ,קרָאידינ ןייק קירוצ ןרָאפ וצ ךיז ייב ןסָאלש

 עניימ ןעמוקאב וצ ידכ ,שדוח םענופ ףוס ןפיוא טראוװעג רעבָא בָאה ךיא .ןקילג

 . ,שדוח ןרָאפ רַאלָאד ףלעווצ יד ,תוריכש

 סָאו ,רוחב רעשידיי א ךָאנ טעבראעג טָאה םרַאפ רעקיבלעז רעד ףיוא

 ןדירפוצ ןעוועג רעקינייוו ךָאנ זיא רע .רימ רַאפ גָאט ַא טימ ןעמוקעגנָא זיא

 -רעד טנַאקעג טשינ ןיוש ךיז טָאה רע ןוא םרַאפ רעד ףיוא טעברַא רעד טימ

 .םרַאּפ רעד ןופ קעװַא ןענַאק לָאז ןעמ ןוא ןקידנע ךיז לָאז שדוח רעד ,ןטרַאװ

 רעזדנוא ןדלָאמעג רימ ןבָאה ,גנילָאּפ ןיא ןייז רעזדנוא ןופ שדוח םוצ

 יד םגנַאלרַאפ ןוא םיא ייב ןביילברַאפ טשינ רעמ ןלעוו רימ זַא ,סָאבעלַאב

 -ַאב .רעד זיא ,סָאד טרעהרעד ...ךַאמּפָא ןטיול רַאלָאד ףלעווצ יד ,תוריכש

 ןיא טעברא ןופ ןערב עמַאס ןיא ןעוועג זיא'ס .החיצר ַא ןיא ןיירַא סָאבעל
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 ,ןעזעג .ףליה רעזדנוא ןיא ךיז טקיטיונ רע ןוא ,םרַאפ רעד ףיוא ןוא דלעפ

 ,ןפַארטשַאב וצ זדנוא טָארדעג רע טָאה ,ןקריװַאב טשינ זדנוא ןָאק רע זַא
 ןגירק וצ טלעג ןוא טייצ ןרטּפ ןזומ טעוװ רע ןוא ,םיא ןזָאלרַאפ רימ סָאװרַאפ
 ןענעכערּפָא תוריכש ערעזדנוא ןופ רעבירעד רע םעוו ,רעטעברַא ערעדנַא
 סָאבעלַאב רעד זדנוא טָאה שיוטסיוא-רעטרעוו ןפרַאש ַא ךָאנ ..קזיה םעד
 ,םראפ רעד ןופ קעוַא ןענייז רימ ןוא ,רַאלָאד ףניפ וצ ןבענעג

= 

 -יב ןפיוק טלָאװעג ,עיצנַאטס-ךאב רעד וצ ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ
 זַא ,טּפַאכעג ךיז רימ ןבָאה געוו ןפיוא רעבָא .קרָאי-וינ ןייק ןרָאפ ןוא ןטעל
 קרָאי-וינ ןייק ןעמוק ןוא רַאלָאד רָאּפ עטצעל יד ןבעגסיוא טשינ ףרַאד ןעמ
 ךיז ןוא ,תואצוה-עזייר יד ןרָאּפשרַאפ וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה .טנעס ַא ןָא
 .קרָאידוינ ןייק םופוצ ןייג טזָאלעג

 ןַאב רעד טימ .ליימ קיצכַא ןַא ןופ ךלהמ ַא זיא קרָאידוינ זיב גנילַאּפ ןופ
 זדנוא ייב ןעמונעג סע טָאה סופוצ .העש יירד-ייווצ ַא רַאפ סע ןעמ טכַאמ
 רֶעבָא ,רעלענש לסיבַא ןכַאמ טנָאקעג סע ןטלָאװ רימ .ןבלַאה ַא טימ געט ייווצ
 ,ןקילג עסיורג יד ,ןלייא וצ סָאװ טאהעג טשינ ןוא טלָאוװעג טשינ ןכָאה רימ

 ? קרָאידינ ןיא טרַאװרעד זדנוא ןבָאה סָאװ
 ךיז רימ ןבָאה ,לרעסַאוו א ףיוא ןפָארטעגנָא נעוו ןפיוא ןבָאה רימ ןעוו

 ןבָאה ,למעטש א ייבראפ ןענייז רימ ןעוו .טורעגּפָא טוג ךיז ןוא ןדָאבעגסױא
 זיא סָאװ ,ןבעל-רעגייטש ןטימ טנעקַאב לייוורעד ךיז ,ןטלַאהרַאפ ךיז רימ
 ייב ןוא ןרונש-ןסלער יד םורא ןעגנַאגעג ןענייז רימ .יינ זדנוא רַאפ ןעוועג
 טכאנייב .ןפָאלעגנײברַאפ ןענייז ןנוצ יד זיב טראװענּפָא ךעלקירב עלָאמש
 יד טימ ןוא ךעלמייב ןוא ןזָארג ןשיווצ טרָא קיטייז ַא ןענופעג רימ ןבָאה

 .ןעגנאגעגפיוא זיא ןוז יד זיב למירד א טּפַאכעג רימ ןבָאה םנּפָאקוצ ךעלקעּפ
 טכייל ןעוועג ןענייז רימ .שינעמוקּפָא ןא ןעוועג זדנוא רַאפ ןענייז טכענ יד
 -ענ ןוא ןרָאװעג סאנ יוט םענופ רימ ןענייז ,קידרעמוז ןצנַאנניא ,ןָאטעגנָא
 ןא טאהעג רימ ןבָאה טכַאנ רעטייווצ רעד ןיא .רעטיצ ןתמא םעד טּפַאכ
 ,עקנָאל א ףיוא רענעלעג-טכאנ רעזדנוא טכַאמענ ןבָאה רימ : הרצ ערעגרע
 ןופ טרעטַאמעגסױא ןוא דימ ןעוועג ןענייז רימ .רעסַאו א ןופ טייוו טשינ
 ןוא סעבַאשז ןעגנורּפשעג טכאנ עצנַאג ַא זדנוא ףיוא ןענייז ,ןיינ גָאט ַא
 .ןפָאלש טזָאלעג טשינ

 יד ןבָארגעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא ןּפָארטעגנָא רימ ןבָאה געוװ ןפיוא
 רימ טגיילעגנרָאפ רעעזפיוא רעד זדנוא טָאה .ןרער-רעסאוו טניילעג ןוא דרע
 רעבָא ןבָאה רימ .גָאט ַא רַאלָאד ןבלַאהטרעדנָא רַאפ ןטעברַא ןביילברַאפ ןלָאז
 .קרָאי-וינ ןייק ןניוצעג זדנוא טָאה סע .טגָאזעגּפָא םיא

 .קרָאי-וינ זיב טּפעלשרעד ךיז רימ ןבָאה גָאטימכָאנ טסוניוא ןט18 םעד
 -ירעואב רעד זיב ןעמוקענ ןוא ןַאב-טָאמש רעד ןיא טצעזעגניירַא ךיז ןבָאח רימ
 -לסעק , םוצ ,לעטָאה-ןטנַארגימיא םוצ טנעַאנ ןעוועג ןיוש זיא טרָאד ןופ .סַאג
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 ךיא יו ןרעפערג-ליפ ַא ,םלוע ןסיורג ַא ןפָארטעג ךיא בָאה ןטרָאד ."ןדרַאג

 ...ףרָאד ןיא קעװַא קירוצ שדוח ַא טימ ןיב ךיא ןעוו ,טזָאלעגרעביא בָאה

 עניימ ...עיינ ןוא עיינ ץלא ןעמוקעגוצ ןענייז ןטנַארגימיא עקידרעירפ יד וצ

 ןבָאה ייז .ןריױלרַאפ םעקנָאלבענמורַא ןבָאה וועיק ןופ ןוא ענליוו ןופ םירבח

 ךיז ןעמוקענקירוצ ןוא םרַאפ יד ןזָאלרַאפ בָאה ךיא סָאװרַאפ ,טשודיחענ ךיז

 ךיא סָאװרַאפ ,ןסָארדרַאפ קרַאטש עקַאט ךימ טָאה'פ .קרָאיוינ ןיא ןרעגלַאװ

 .... םעז וצ ןסע טאהעגנ בָאה ךיא ואוו ,טרָא סָאד טזָאלרַאפ בָאה

 -רַאפ טָאה סָאװ ,ןטנַארנימיא עסאמ רעסיורג רעד ןופ בצמ רעד . - .

 יד זַא ,ןפָארמענ טָאה'ס .קידארומ ןעוועג זיא "ןדרַאו לסעק, םעד טלופ

 -רעביא ןוא ןטלאהסיוא טנַאקעג טינ רעמ ןיוש ןבָאה ייז ןופ עכעלקילגמוא

 טרָאד טכאמעג גנורעטיברַאפ םיורנ ןופ ייז ןבָאה ,ענַאל ערעווש יד ןנַארט

 ןלימש וצ טעטימָאק-ףליח ןופ רעיײטשרַאפ ןעמוק ןנעלפ סע .םָארנַאּפ א שממ

 עטלפייווצרַאפ יד ןשיווצ טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,סענעצס יד .רעטימענ יד

 ,ענעצס א ןענעכייצרַאפ ָאד לע ךיא .םירוסי ליפ טפַאשרַאפ ןבָאה ןטנַארגימיא

 טָאה סָאװ ,ןאמרעננוי א רענייא .םלוע ןצנאג םעד טרעטישרעד טָאה סָאװ

 ןייז ףיוא ןטייבוצרעביא דמעח ןייר ןייק טַאחעג טשינ טייצ א ןוא טרעננוהעג

 ןסירעצ ,סַאג טייטס רעד ףיוא סיּפָא-טעטימַָאק ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא ,בייל

 -ענ זיא רימ סָאװ ,טעז ,טאנ, :ןנירשעג ןוא דמעה עקיצומש סָאד ךיז ףיוא

 טָאה ,ייברעד ןעוועג זיא סָאװ ,ל"ז ,ןרעּפלַאה לכימ .פָארּפ רעד "! ןרָאװ

 רעד וצ טקוקענוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,דניק ןיילק ַא יוו לוק ןפיוא טנייוועצ ךיז

 .ענעצס רעקירעיורט

 -וצרעביא ןעוועג טרעשַאב זיא ןקילנמוא ןוא ןטייקירעווש עלַא יד-טָא

 . . . שיטקַארּפ טשינ ןצנאנניא ןעוועג זיא'מ לייוו ,ןבעל
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 קירוצ רָאי 200 טימ גערב רעקרָאייוינ



 לצעג
 1863 ,יַאמ ןט23 םעד ןריובעג

 1887 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1926 ,רעבמעװָאנ ןט28 םעד ןברָאטשעג

 ץיוװַאקילעו

 דנַאלייא סילע
 (הניחת סנרָאהנירג םעד)

 ! טלעצעג רענרענייט ()

 ! לניּפש סרערעדנאוו

 ,טלעוו עניילק א טסיב וד

 .לגיוו סנרָאהנירג םעד ןיא

 ,רענייא רעד זיא רעוו
 ,ןרעג טרעדנַאװ סָאװ
 ,רענייטש ענייד ףיוא
 ? ןרערט ןוא ץפיז ןָא

 ךַארּפש עדליוו יד
 ,רעיומ ןייד ןיא
 ,ךַאל ןייק ,ץיוו ןייק טָאה
 . . . "רעיורמ , ןוא "ייוו, רָאנ

 ! לבימש םיחרוא-תסנכה
 ! טסענ-הגלפה-רוד
 לבירַאּפ ןייק בָאה
 ... !טסעג ענייד ףיוא

 םישודקה םינרהנחה

 (ָאגַאקיש ןופ רעריטרַאמ עקיליײה יד ןגעוו)

 קירטש יד טרַאוװ ליטש ןוא קירעיורט
 ; טנאוו-שינעגנעפעג ןבענ טרָאד

 קילב ןדליוו ןייז טימ ףירעש רעד

 .טנַאה ןרַאפ טיוט םוצ ייז טריפ

 טכאלש רעד וצ טיירג טייל ץעווַארב ריפ

 ץלָאטש ןיא םיא טימ ןעייג

 ,טכַאנ רעקיבייא ןופ דנַאל םעד וצ

 .ץלָאהנטױט ןרעטצניפ םעד וצ

 ,ליפעג טימ הילת רעד וצ ןעייג יז

 ,דנומ רעייז ןיא גנַאזעג טימ

 ,ליפ ןשטנעמ ןעייטש ייז םורַא

 ,דנוטש רעטצעל רעד ףיוא ןטראוװ ייז

 ! טייל עקידלושמוא ריא ,עידא

 ,טכירעג סעשלַאפ א טעטיוט ךייא

 ,םיירטשענ ריא טָאה רשוי טימ

 .טכילפ רעייא ןָאטעג טָאה ריא

 רעיוט ןצרַאװש םייב טרָאד !סטרעװרַאפ
 ,דימ ןוא רעווש טניװ-ןגרָאמ רעד טצכערק
 ,רעיורט ךעלקערש סעּפע טפייפ סע
 .דיל-ןטיומ א ןיוש טצפיז רע
 . . . דניצַא קירטש ןבענ ריא טגָאז ָאד
 ? ןרעפ רעד ןיא טיירש ןוא םנייוו רעוו
 ,דניק ןוא בייוו ןופ לוק רעד זיא סָאד
 .ןרערמ עקיטולב טימ ןענייוו ייז
 ,ןריטרַאמ עקילייה ,ריא
 ןעניד רימ ןלעוװ ביוטש רעייא
 ,ןריפסיוא ןלעוו רימ זיב ןוא
 .ןעניר טולב ליפ ךַאנ טעוו
 ,ןרָאלרַאפ םינ ריא םייז זדנוא רַאּפ
 ! טייצנעמולב יד טגנערב םיוט רעייא
 ,ןרַאי ערעסעב -- קירטש יד
 ,טייהיירפ יד -- בָארג רעייא ןוא
 1887 רעבמץעוָאנ

600 
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 ןַאמ-שטיװדנַאס רעד

4 

 ,ןרָאהנירג ןייק רעמ םינ זיא ןָאמָאלאפ רעטלַא רעד
 ; ןרָאי לטניב ןייש ַא קרָאי-וינ ןיא ןיוש טניואוו רע

 ,רעילָאטס רעטוג ץנַאג ַא ןעוועג לָאמַא זיא רע

 ,רעלָאד ןצכא ךעלטנכעוו טנידרַאפ טָאה רע

 -- טלַא סָאד זיא רעטעברַא ןַא רַאפ -- רעקיצכעז ַא זיא רע

 ; טלַאטשעג ןייז טרעיורטרַאפ ןוא סַאלב זיא םינּפ ןייז

 ,ןרָאלרַאפ טנַאה ַא קירבַאפ ןיא קירוצ גנַאל טָאה רע

 ,ןרָאװעג "שטיוודנַאס רעקידעבעל, א זיא רע

 ןושל-"יקנעי , ףיוא טפייה "שטיוודנַאס רעקידעבעל, ַא

 : ןסָאלשעג רעטערב ייווצ ןשיווצ זיא סָאװ ,ןַאמ ַא

 רעמערב ייווצ ןטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ טנַארמ רע

 .רעטעוו א רַאפ .סָאװײבַא ןיא םורַא ךיז טּפעלש ןוא

 ןזיירּפ ןוא ןסערדַא טנכייצעג ןענייז טערב ןפיוא

 ."?ןזײטרעװדַא  ליוו רחוס ַא סָאװ ,סענזיב יד ןופ

 -- םיונ רַאפ סיוועג זיא סָאד "! ןַאמ-שטיוװדנַאפ , ַא ןָאמָאלאס

 ? םיורב לקיטש ןייז בילוצ טשינ שטנעמ רעד טוט סָאוװ
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 ,טננעגַאב לָאמ עטשרע סָאד םיא בָאה ךיא ןעוו

 -- טנגערעג ,ןסָאגעג קרָאי-וינ ןיא סע טָאה

 ,טכאנייב טעּפש ירעואב ןיא ןעוועג זיא סָאד

 .טכַאמעג טפַאשטנַאקַאב םיא טימ בָאה ךיא ןעוו

 ,תונמחר ראפ ןבעגנ טלָאװעג סָאװ םיא בָאה ךיא

 "! תונתמ ןייק ףרַאד ךיא , :טנָאזעג רעבָא רימ טָאה רע

 -- ,ךַאל ַא טימ טגָאזעג רימ וצ רעטייוו רע טָאה --- ,ךַאד,

 . . . ךאז רעדנַא ןַא זיא ,ריב ןיימ ןלָאצ טליוו ריא ביוא

 ,ןלייצרעד עיפַארגָאיב ןיימ ךייא לָאז ךיא ריא םליוו

 ? ןלייא ןיינ המדא רעד ןיא גיל ךיא ױזַא יו

 ,ןרעווש ןָאק ךיא ,ןביולג רימ טגנעמ ריא ,רעטסימ ,ָאי

 . . .ןרעוו וצ טלַא טכער ןייק טָאה רעטעברא רעד זַא

 -- רעמערב ייווצ טימ געט עצנַאג םורַא ךיז ּפעלש ךיא

 ;: רעטעלק ךיא ןוא ךירק ךיא ,ייג ךיא ,ףיול ךיא

 - ,ןגירטַאב וצ טלעוו יד טנענַא ןַא ןיב ךיא ? סָאװרַאֿפ

 ! ןגיל רעטיול ןסַאג יד ןיא םורַא ּפעלש ךיא ןעד



 שטיוװָאקילעז לצעג

 לדניווש ,הבננ ,ץומש ,ןגיל זייטרעוודא ךיא ,ָאי
 ! לדניזענ-ןּפמול ןשיטסילַאטיּפַאק ַא רַאפ

 ?קלָאט א ןייגרעד ךיא ןָאק ?זײטרעװדַא ךיא סָאװ ךיא םייוו
 . !קלָאּפ סָאד ןעלדניװשַאב טימ ףלעה ךיא ,רָאנ סייוו ךיא
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 ,טערב ןיימ ףיוא ןגָארטעגמורַא ךיא בָאה גנַאל טינ טָא
 ,טנ ַא ןלָאצסױא ףיוא קראמ-ריזח ןיא טגירק ןעמ זַא

 -- טַאהעג האיצמ רעדנַא ןַא ךיא בָאה ןגרָאמ ףיוא

 ,טאלב עכעלטנכעוו עקיצומש ַא בָאה ךיא

 -- םעלַא םיוא טרעה ,לייצרעד ךיא דלַאביװ ,רעטסימ ,טרַאװ

 : תולד ןיימ ןופ עיפַארגָאיב עקירעיורט עצנַאג יד

 ,טנעגַא-םגנוטייצ רעטונ ַא ,ןוז ַא טַאהעג בָאה ךיא

 .טנעה ענעדליג טימ ,גנוי ַא הירב א וצרעד

 ,טייצ עצרוק א טאלב-לדניוש ַא רַאפ טעבראעג טָאה רע

 . . . טייל א רַאפ טכַאמענ םיא ןבָאה רענעלרַאפ יד ןוא

 ,ןברָאדרַאפ ייז יו זייווכעלסיב ןרָאװעג זיא רע

 .ןברַָאמשעג שינגנעפעג ןיא ךעלדנע זיא רע ןוא

 ,טערב-גניזיימרעוודא ןיימ ףיוא קוק ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי

 . . . םעב ןטיוט סנוז ןיימ ,קידנליוו טינ ,ךיא ןָאמרעד

 ,רבא רעדעי רימ טרעטיצ ,םירקש יד זעל ךיא ןעוו

 . . ..!רבק סדיחי-ןב ןיימ ןגיוא עניימ רַאפ עז ךיא ןעד
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 ! ארומ ַא דלַאוװעג ,יוא -- ,"ןַאמ-שטיװודנַאפ , א ןיב ךיא

 : הרוחס יד טכַארטַאב ,זײטמרעוװדַא ךיא סָאװ ,רָאנ טעז

 ,עינַאּפמַאק לדניווש ַא סעּפע ךיא גָארט טייז ןייא ןופ

 ,עירעטַאל עשלַאפ ַא ךיא ּפעלש ןטניח ןופ ןוא

 -- טלעג ייז ןביג סָאװ ,ןעלזייא ךיז ןעניפעג סע ןוא

 ! טלעוו עשיראנ א סָאד זיא דלַאוװנ ! רעטסימ ,יוא

 ,סרעביור יד ןסַאה וצ טכער א בָאה ךיא ,רימ טביולג

 ,םרעביולג יד ןופ ןעוועג ךיוא ןיב ןײלַא ךיא ןעד

 ,רעילָאטס רעמערָא ךיא ,עקילַאק ךיא ךיוא ,ָאי
 ,רעלָאד עכעלטע טקורעגניײרַא ייז ייב בָאה

 ,טכארבעג עימָאנָאקע עמערָא ןיימ ייז בָאה ךיא

 ,טכַאמעג שטיוודנַאס ַא רַאפ ,רעדייל ,ךימ טָאה סָאד ןוא

 -- ,ןברַאש רענעכָארבעצ א ןיב ךיא ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ

 ? ןברַאמש רעגנוה רַאפ רעטלע רעד ףיוא ךיא לָאז



 03 שטיװָאקילעז לצעג

 ,ןרעה רעטייוו טזומ ריא ,ץלַא טינ ךָאנ זיא סָאד ,טראוװ

 . . . ןרערט ןָא ןלייצרעד טינ ךיא ןַאק סָאד רעבָא

 ,ןייש ןוא גנוי ,עלערעּפ ,רעטכָאט א טאהעג בָאה ךיא

 : ןח ליפ טימ טלּפמעטשענ ריא טָאה דוטַאנ יד

 ,ןבירשעג ןוא ןזעלעג ,ןעגנוזעג טוג טָאה יז

 .ןבילקעג ןדנ טאהעג ריא רַאפ ןיוש בָאה ךיא

 ןעמוקעגנַא עינַאּפמַאק-לדניווש יד זיא גנילצולּפ

 .ןעמונעגוצ עימָאנַאקע לסיב ןיימ טָאה ןוא

 ;ןברָאטשענ בייוו ןיימ זיא שינרעגרע סיורנ ןופ

 .ןברק רעמייווצ רעד יז זיא ןוז ןיימ ךָאנ

 ; רעטָאפ ריא ןזָאלרַאפ עלערעפ ןיימ טָאה ןאד טייז

 .רעמאעט א ,טרעצנַאק א ןיא טגניז יז ,טנָאז ןעמ

 , ..ןריא ךימ ךיא לָאז יאוולה . . .ןייז רענרע ךָאנ ןָאק סע

 ? ןריפרַאפ לדיימ א ןָאק טנלע ואוו טייקיניילק ַא

 ןזייטרעװדַא םוא ייֵנ ךיא ןעוו לָאמ סעדעי ,ריא םעז

 -- ןזיירּפ עקיליב רַאפ טרעצנַאק א ,רעטַאעט א

 ,ךעלדיימ ענייש טערב ןיימ ףיוא גָאדט ךיא ןעוו

 ,ךעלדיילק עצרוק טימ ,סעקלָאּפ יד ןבייה ייז יוו

 -- טניוו-םערומש א טרעוו עלעז ןיימ ןיא ,ךיא שלח ןַאד

 * ...?דניק ןיימ טינ זייטרעװדַא ןיײלַא ךיא ביוא ,םייוו רעוו
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 ןניולפעגקעװַא דלַאב זיא ןָאמָאלַאס רעטלא רעד

 .ןגיוא עסַאנ טימ ןוא ץרַאח קימולב ַא טימ

 !ןפָא רימ גָאז ?ןָאמָאלָאס ןופ ,רעזעל .וטסקנעד סָאוװ

 ! ןפָאסָאליפ ריא ,ןמעָאּפ ריא ,רימ טרעפטנע

 ,טולב ןייז ,ערע ןייז ,טלעג ןייז טביורעג טָאה רעוו

 ? םומ ןייז ןוא עילימאפ ןייז ,טנַאה ןייז ,קילג ןייז

 ,ןזייוו ןדנואוו ענייז םוא טייג ןיילַא רע ! רעמכָאנ

 ...ןזײטרעװדַא עיפַארנָאיב ן י י ז םוא טייג רע

 ,טנַאה עקילַאק ןיייז ,טיוט סנוז ןייז ,דליש ןייז ףיוא טזייוו רע

 .דנַאש סדניק ןייז ,דנע סבייוו ןייז ,טלעגנ ןרָאלרַאפ ןייז

 ? ןָאטעגפיוא וטסָאה סָאװ : סערגָארּפ רעשלַאפ ,רָאנ רימ גָאז

 ! ?ןָאיצַאזיליוװיצ , ,הפוצח עטרעדוּפעג וד ,ךָאד רעפטנע



 וןיקסנעלַאמס רווע

 1863 ןיא ןריובעג

 1893 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1937 ןיא ןברָאטשעג

 ול ַאוו

 ןסַאג ,ךעלסעג עלא ןענעז םורָא} }

 ? טליפרעביא ןסַאמ-ךשטנעמ טימ

 ,בוט-םוי רעלַאנָאיצאנ ַא טנייה זיא

 ? טליפ ךיז קידבוט-םוי רעדעי ןוא

 ,ךעלטסעק ,ךעלסעפ ןעמ טגנערב סָאװ
 ? םאלכ ןטלַא סנפיוה טימ טשימעג

 ,עדליוו יד יו ,רעדניק ןעגנירּפש סָאװ
 ? םַאלּפ ןופ קידנקוקסיוא שיטסַאטנַאפ

 ,דנעריפמואירט ,לייח רעזדנוא זיא

 ,טכַאלש א ןופ ןעמוקעג םייהַא

 ןעננאפעג יימרא םטנייפ םעד טָאה ןוא

 ,טכַארבעג ךיז טימ ,זָאלנּפָאװ ןוא

 ןריצלָאמש ןוא ןקוק ןלָאז רימ

 ,גיז רעזדנוא ,ןדלעה ערעזדנוא טימ

 ןריפ רעטייוו ךיוא טיירגענ ןייז ןוא

 טימ קלָאפ ןוא דנַאל רַאֿפ

 נייה טנערפעג טסבלעז ךיז ךיא בָאה ױזַא

 ,זיוה וצ קידנעייג טעברַא רעד ןופ

 ? גירק םיאנוש
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 ,קידנּפַאכ םעטָא םעד םיוק ,םיוק ךיור ןופ
 .שיורעג ןופ טלמוטרַאפ ,טבױטרַאפ

 רעיוא ןיימ טרירַאב טָאה גנילצולּפ . . . ןוא
 : םניירפ ןטלַא ןַא ןופ עמיטש יד

 ? ןלַאװ יד ריד ןלעפעג יוו ,ונ;
 "? טנייה ,רבח ןיימ ,טמיטשעג וטסָאה

 ,סעלַא ךיא יײטשרַאפ טציא . . . ןלַאװ יד
 ;לאװק רעד דיירפ רעד ןופ זיא סָאד טָא

 ,ןסָאנעג טכער ןייז טנייה טָאה קלָאּפ סָאד

 . . . לַאזקיש ןייז ןטיבעגמוא ןוא

 ןפרָאװענּפָארַא ךיז ןופ טָאה רע
 ,דרע רעד ףיוא רעטייר . . . ןטלַא ןייז
 ,םעיינ א טצעזעגפיורַא ךיילג ןוא
 .דרעפ םעד -- ןביײרטנָא םיא לָאז רע

 ןסירעגסױרַא שטייב יד טָאה רע
 ,טנַאה רעד ןופ רעסיימש ןטלַא םייב
 קשח טימ יז ןבעגעגּפָא ןוא
 ,דנַאמשרַאפ ןָא --- ןטלייוורעדדיינ םוצ

 ןסירענּפָארַא בייל ןופ טָאה רע

 ,טולב טימ לופ ,סעקווַאיּפ עטלַא יד

 -- ץעשירפ ,עיינ טעּפעשטעגוצ ןוא

 .םוג טינ ךיז רע טליפ סעקווַאיּפ ןָא
1898 
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 ןיקסנעלַאמס רזוע

 גנולעטשסיוא רעגַאקיש יד
 (1898 ןיא)

 ,ןדייבעג עמיירב ןיא ,עגנַאל ןיא ,עכיוה ןיא

 ,רעמיוב ןוא ןעמולב ןופ ןעיילא טימ טצופַאב

 ,ןדייה עטלַארוא ןופ רעטענ ןופ םעוטַאטס טימ

 ; רעמיור ןוא ןכירג ןופ סעיצַארג ןוא סעזומ ןופ

 ,ןלארטש ענעטנַאילירב סנוז ןופ ןטכױלַאב

 רעמכיל רעטנזיוט טימ ןעלקניפ ןוא ןענייש סָאװ

 ,ןלַאז עזָאלדנע ןוא רעטצנעפ רעטנזיוט ךרוד

 -- רעטכיזעג-ךשטנעמ ףיוא קיטפול ךיז ןליּפש ןוא

 ןקילב עטרעדנואוורַאפ טימ םוא ךיא רעדנאוו טרָאד

 ןלייצ רעטנזיוט ןשיווצ ,לאז וצ לַאז ןופ

 ,ןקירטש ןוא ןבעוו וצ :ןענישַאמ-רעדנואוו ןופ

 ,ןלייפ ןוא ןצירק וצ ,ןנעז ןוא ןקַאה וצ

 ,ןשערד ןוא ןדיינש וצ ,ןעייז ןוא ןרעקַא וצ

 ,תואקשמ ןסערּפ וצ ,תואובת יד ןלָאמ וצ

 ,ןםסערּפ ןוא ןשַאוװו וצ ,םישובלמ ןעיינ וצ

 ,תואשמ ןביוה ןוא ןרישזַאסַאּפ ןריפ וצ

 ,ןענישַאמ-רעדנואוו יד ,טלּפַאצרַאפ ,ךיא רעה טרָאד

 ,ןליּפש ןוא ןעגניז ןוא ,ןענייוו ןוא ןכַאל סָאװ

 ,ןעניז א ןשטנעמ יוװ ןבָאה ןטלָאוװ ייז יו

 ; ןליפעג-סנבעל ןופ טקיטלעוורעביא ןענייז ןוא

 ,עמורפ עקיטייצרַאפ ןעמיטש יד ןרעה ןוא

 ,ןבעל ןופ ןזעוו ןייק ךיז רַאפ קידנעעז טינ

 רעמוטש טכרופנרע ןיא םיערוכ ייז ןלַאפ ךיילג

 . .ןבעווש טרָאד עכלעוו ,ערַאבמכיזמוא רעטסייג רַאּפ

 ,ןצונ ןכעלשטנעמ רַאפ ןפָאטש ןופ תורצוא עז'כ

 ,רעבייל יד ןצישַאב וצ טלעק ןופ ןוא ץיח ןופ

 ,ןצוּפ ןוא ןריצ וצ ,סוסקול ןופ ןפָאטש ןוא

 ; רעבייוו ןופ טייקנייש יד ןכַאמ רעדנצייר ןוא

 ,ענייש ,ערַאבטסָאק ,םילכ-בוטש ןוא לבעמ ןוא

 ,ןרוטַאינימ ןיא ענרעדָאמ רעזייה ןוא
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 ,עניילק רַאפ המכח לופ ,גייצ-ליּפש עקיטסול ןוא
 .ןרוגיפ-רָאמרַאמ עקיטכערּפיקידעגבעל ןוא

 ,עיירטעג רעטומ רעזדנוא ,רוָּטַאנ סָאװ ,ץלַא ,ץלַא
 ; רעדניק עריא ,זדנוא רַאפ ןפַאש קיטלעפגרָאז טוט
 עיינ ןעגנושרָאפ ןוא ,טעברַא ןוא ,סוינעג סָאװ
 ,רעדניוושעג ןוא ,רעמ ןוא ,רעסעב ץילַא ןפַאשַאב
 ןבעל םָאד ןכַאמ וצ רעסיז ןוא רעטכייל םוא

 ןזעוועג קיבייא זיא ןסיזרַאפ ןבעל סָאד)
 ןבערטש עקיצנייא סָאד ,גנונעפָאה עקיצנייא יד
 -- -- -- (ןועוו ןדנעליפ ,ןדנקנעד ןדיווטעי ןופ

 ,המוא עקיטכעמ יד ,עסיורנ יד טָאה ץלַא ,ץלַא
 ,ןטַאמש עטסכעלקילג יד ,עטסכייר יד ןופ קלָאפ סָאד
 ,עמורפ ןופ עטסמירפ יד ,ענולק ןופ עטסגילק יד
 ,ןטַאט עכעלברעטשמוא סגנואיירפַאב טימ טמירַאב
 ,לגילפ ענרעזייא עזַאללַאצ ףיוא טרָאד טכארכעג

 ,קימכעמ ױזַא ,קרַאטש ױזַא ,לענש ױזַא לגילפ ףיוא
 לניח ןופ ןוא ,לָאט ןופ ןוא ,ףרָאד ןופ ןוא ,טָאטש ןופ
 ,קיטכערּפ ןוא לופטסנוק ,ךעלרעדנואוו טלעטשעגסיוא ןוא

 ,ןקילב עטרעדנואוורַאפ טימ םוא ךיא רעדנַאװ טרָאד
 . . . רעדליּפעג ןייק ,שיורעג ןייק ; ץלא גנונעדרָא ןיא
 -- ןקיצטנא ןייק ,ץלַאטש ןייק ןצרַאה ןיימ ןיא !ךא ,רָאנ
 ,רעדליב יד ןקעוורעד רעיורט ןופ ןליפעג
 ,ךימ ורוצ טלָאמעד רָאנ ןזָאל ייז סָאװ ,ןליפעג
 ,רבק רערעטצניפ א זיא רימ םורַא ץלַא ןעוו
 -- ךימ וצ טקעד לגילפ ריא םימ רוטַאנ-עמַאמ ןעוו
 ,רבא ןקיצנייא ןייק טינ ריר ךיא ןעוו ,ףָאלש ןיא

 ,םידייל ןוא ןרעה ,"עלעבָאנ, רָאנ טרָאד עז ךיא

 ,גנורינער ןוא טָאמש ןופ ןלייז עקיטכעמ יד

 ( ...תודע ןנָאז טנעה יד) טינ ךַאז ןייק ןפַאש ייז סָאוװ

 ,גנוריצ ןוא רעדיילק עטסרעייט יד ןגָארט ןוא

 ,ןזָאר יוו ןקַאב טימ ,רעטכיזעג עשירפ טימ

 ,ןדיירפ ןוא גנונעפָאה לופ ,ןקילב עדנעלַארטש טימ

 ןזָאלב סָאװ ,ןטניוו עקיטפוד ןופ ,עשירפ ןופ

 ןדעדג ןרָאװ ןשידרע םעד ןופ ייז ףיוא

 רעטשטנעבעג רעד סָאבעלַאב רעד ,רע זיא ואוו ,ואוו רעבָא

 -- ןרעהענ תורצוא עקיזָאד יד ןעמעוו וצ

 רעטצענערגַאבמוא טכַאמ ןייז טימ ןיילַא סָאװ ,קלָאפ סָאד
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 ?ןעמי יד ןוא דרע יד םוטכייר ןיא טלדנַאוװרַאפ

 ,ןסאמ-רעטעברא עזָאללָאצ יד ןענייז ואוו

 ,רעטכיזעג עטקלעוורַאפ ,עטבערגרַאפ םימ טנעה טימ

 ,ןשאוועג ןרערט ןופ ,עסַאלב טימ ןקַאב טימ

 ?רעמכיל ענעשַאלראפ -- ןקילב ערעטצניפ םימ

 ,ןגנוי א רעצייה א ךיא עזרעד גנילצולּפ . . . ןוא

 ,ןבעל ןופ םעמָא ןייז ןענישַאמ יד ּפָא טינ סָאװ

 ,ןעגנול יד רעלעק ןיא םאזננַאל קידנטפיגרַאפ

 :ןבעווש ךעלרעהפיואמוא שוּפיע ןוא טייקטכייפ ואוו

 : אישק ןיימ טרעפטנעראפ טפַאשנולק טימ טָאה רע ןוא

 ,ןפאש ,ןטעברַא רימ ; טציא טייצ ןייק טָאה קלָאפ סָאד ,

 ,עסַאמ א טעברַא טציא -- ךָאד טסייוו וד --- זיא דנַאל ןיא

 א ןפַאשעג ,ןסיורג םעד ,רעריטראמ רעזדנוא ךרוד

 ,ןבױרַאב ךיז ור ןופ ןדנומש יד ,גָאז ,סָאװ וצ . . . ןוא
 .טייקנייש ןוא טייקסיורג סגנולעטשפיוא רעד ןעעז םוא
 ,ןביולג ןוא ,ןזעל רימ :ךָאד ץלַא סָאד ןסייוו רימ
 (טייקנייא רענעטלעז טימ) ןביירש ןעגנוטייצ סָאװ
 ;טייקכייר רעכעלדנעמוא ר על ַאנ ָאי צ ַא נ ןופ
 ,הנידמ רעזדנוא זַא ,ןביולג ןוא ןזעל רימ
 ,טייקכיילג ןוא טייהיירפ ןופ לגיוו ענעדלָאג סָאד
 ." ח ני כ ש רעשילמיה רעד ןופ ץנאלג ןטימ לופ זיא
1898 

 ,ילניקקקעמ טנעדיזערּפ *

 רבק סטסָאמ ןאהָאי ףיוא

 ,לָאצ יד זיא ןדלעה ןופ ןיילק יו ! טסָאמ רעפיורג ,ָא ! דלעה רעטלַא ,ָא
 ! ריד וצ ךיילג ןענייז סָאװ ! ? םיוט ןופ טגיזַאב --- וד ךיוא
 ,לָאטש יװ -- וד יו קרַאטש ןענייז סָאװ טזָאלרַאפ זדנוא טסָאה ,דארמאק ,וד ךיוא
 ,רועיש א ןָא ןדייל וצ ,טיונ רעסיורג ןופ םייצ ןיא
 ,ןָאפ םטייחיירפ רעד רַאּפ ןפמעק סָאװ ,טסייג ןדלעה ןיא --- טיונ רעסיורג ןופ
 ,ןָא טייחדניק ןופ ,גנַאל ןבעל סָאד טזייוו ןוא ,טריפ ןוא ,סיוארָאּפ טייג סָאװ
 ,סַאה ןפיט סנביולג סיעכהל וצ ,(קירוצ קידנקילב טינ)
 ,טָאּפש-ןסַאמ םיעכהל וצ -- לַאעדיא םוצ געוו ןטכער םעד
 סעכ ןקידנענערב סיעכהל וצ ,עלַא זדנוא רַאפ טייחכיילג ,טייהיירפ וצ
 ! טָאנ ןוא שטנעמ ,לוויימ ןופ !? קילג םעניימעגלַא םוצ
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 ,יורפ עכַאוװש ַא ,יורפ עטלַא ןַא
 7 ,זיר ַא ףמַאק-םייחיירפ ןיא

 יונעג טנַאקַאב זיא טייקסיורנ ריא)

 (*זירַאּפ ןד נ ע ד י י ל םעד

 ,דארמאק ,וד יוװ גנַאל טינ טשרע טָאה

 ,דַארַאּפ ןדנעיירש ןָא ,שער ןָא
 ,טזָאלרַאפ ףמַאק סטייהיירפ ןופ דלעפ סָאד

 : טנָאזעג זדנוא וצ טָאה ןוא

 -- טסָאמ רבכח ןיימ טביילברַאפ ךייא טימ ,

 "! טגָאלק טינ ! טינ ךימ טנייוװַאב

 . . . גנַאל ףיוא טינ --- ןבילבעגנ טסיב וד

 !ָאטינ ,ייוו ,ןיוש טסיב וד
 קנַארק גנילצולּפ ןלַאפעגקעװא

 ,העש רעטכולפרַאפ א ןיא

 קעװַא לענש טעטראוורעדמוא ןוא

 ןיקסגעלָאמס רזוע
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 ,געוו ןרעטצניפ ןטייוו םענעי ןיא

 ,קירוצ טמוק רענייק ןענַאװ ןופ

 ,טכַאנ יד טשרעה קיבייא ואוו

 ,קילג סָאד רעמ טינ טכוז רענייק ואוו

 .טכַארט ןוא טליפ רענייק ;ןאוו

 ,טיוט רָאנ זיא רעּפרעק ןייד ! ןיינ -- רָאנ

 :טבעל -- רעבָא המשנ ןייד

 ,טיוה ןוא שיילפ ,רענייב ןופ טיירּפַאב

 . . . םבעווש ,ךעלברעטשמוא ,טסייג ןייד

 ,טפול יד ןָא טליפ ,םורַא טבעווש רע

 : טפור ןוא ,טקעוו ןוא םורַא טבעווש רע

 !ץלַא ןדארמאק ,ףיוא טייטש ,טכַאוװרעד,

 ! טאטש ןוא ךריק טימ ףמַאק םוצ

 ,ןלאעדיא ערעזדנוא טקידיירּפ ,טייג

 י! טַאט ןוא טרָאװ טימ טפמעק ןוא
106 

 טסָאמ ןַאהָאי

 ,ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ ןירעפמעק עסיורג יד ,לעשימ עזיִאול *



 יקסווַאלטישז םייח .רד
 1865 ןיא ןריובעג

 1907 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 1943 ,יַאמ ןט6 םעד ןברָאטשעג

 םיש-ןפַאלקש ַא ףיוא

 (עגײה ךירגײה ןופ)

 .קעק-ןַאו רעהנימ טציז עמויַאק ןיא ןיילׂא
 ,ןעניזַאב ןעמונעג ךיז טָאה רע
 ,ףיש רעד ףיוא ךיז טימ ָאד םריפ רע הרוחס סָאװ
 : ןענידרַאפ וצ טָאה רע לפיוו ןוא

 מונ זיא רעפעפ רעד ןוא טוג זיא ימוגנ רעד

 ,רעסעפ ןוא םנטסַאק טרעדנוה יידד ןיא

 ,ביוטש םענרעדלינג ןוא ךיא בָאה ןייב-טנאפלעה ךיוא

 ! רעסעב ךָאנ -- לקיטרַא רעצרַאוװש רעד

 טייב ַא ןיא ךיא בָאה סענירומ טרעדנוח טכַא
 ,ןזייר עניימ תעב ,עקירּפַא ןיא
 ,קיטנַא --- הרוחס יד .האיצמ ַא טּפַאכעג
 .ןזייא ןופ ןסָאגעג יו ,טנוזעג

 לָאטש ןוא ןּפנָארב ןוא לרעּפ ענרעזעלנ רָאנ

 .ןבעגעג רעגענ יד רַאפ ךיא בָאה

 ,טנעצַארּפ טרעדנוה טכַא ןענידרַאפ ָאד לעוװ ךיא

 .ןבעל ייז ןופ טפלעה ַא רָאנ טביילב'פ ןעוו

 יז ןופ טרעדנוה יירד רָאנ רימ ייב ןביילב ןוא

 -- ,ָארײנַאשז-ָאיר ןייק ןעמוק ןזיב

 ,קימש ַא ןטַאקוד טרעדנוה רימ רע טלָאצַאב

 .ַָאריירעֿפ סעלאזנַאג רחוס רעד

 טרעטשעצ ןרָאװעג רעהנימ זיא גנילצולּפ רָאנ
 : עסיז יד ןעקנַאדעג ענייז ןיא
 .ריט יד טנפעעג טָאה ףיש ןופ רָאטקָאד רעד
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 : קעק םיא וצ ןָא טבייה --- ? רָאמקָאד רעביל ,יוו ,ונ --
 -- ?רעגענ ערעייט יד ןכַאמ סָאװ --

 ,םיא רֶע טרעפטנע -- ,ןגערפכָאנ םעד ראפ קנַאד ַא --
 ,ןעמוקעג ןדלעמ וצ ךייא ןיב ךיא ---

 ,ךס א רענענ ןבָאה לָאמאטימ טנייח זַא

 ןעמונעגנייא טכַאנייב הרינּפ א

 ,גָאט עלַא ריפ וצ ןברַאמש רָאנ ןגעלפ סע
 -- ,ןביז ןיוש ןברָאטשעגנ ןענייז טנייה
 ,ךיא בָאה קזיח םעד .רעבייוו יירד ,ליבסנַאמ ריפ
 .ןבירשרַאפ רעטפייר ןיא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,טונ טּפַאטעגמורַא םיתמ יד בָאה ךיא ןוא
 םיבנג עצרַאוװש יד זַא ,סייוו ךיא
 -- ,םי ןיא ןפרַאװ ייז לָאז עמ ,ךיז ןלעטשרַאפ
 .םיבלכ יד ,ןבעל טינ ןליוו ייז

 -- ןַאטעגסױא דלַאב ייז ןופ ךיא בָאה םנזייא יד
 -- ןענירעד ןיא טינעג ןיוש ןיב ךיא
 ,םי ןיא ןפרַאוװעג םירנּפ יד ןיוש טָאה עמ
 .ןעניגַאב טשרָאקַא ךָאנ ןגרָאמ ףיוא

 ףיש רעד וצ ךיילג ןענייז םי םעד ןופ דלַאב ןוא
 -- ןעמואוושעגוצ דניוושעג תויח-םי
 ,טלַאה קידארומ ייז ןבָאה שיילפ-רעגענ סָאד
 : ןעמונעג ייז רימ ןבָאה טסעק ףיוא

 ,נערב םעד ןזָאלרַאפ טָאה ףיש רעזדנוא רָאנ יו

 ,קידנעטש זדנוא ךָאנ ךָאנ ייז ןעמיווש -- זיא

 ,ךורעג-םיתמ םעד ןרעה ייז םינּפַא

 .קימטנעק ,ןעגנילשנייא ץלַא ןטלָאוװ ייז

 ױזַא יו ןעז וצ עידעמָאק ַא זיא סע

 ,םירנּפ יד ךָאנ ךָאנ ךיז ןנָאי ייז

 ; םופ םעד טּפפצ ר ע ד ןוא ,לּפעק םעד טּפַָאכ ר ע ד יו

 -- .םירבא יד טּפעלש עמ ןוא טסייר עמ

 ; דייר יד ןיא ןיירַא םיא טלַאפ רעבָא קעקדזַאו
 רֶע טגָאז -- ,רימ עשז-טניפעג הצע ןַא --
 יז זַא ,ןעמ טכַאמ יו --- : טצפיז ןוא
 - ?רָאטקָאד רעה ,ןברַאמש רעקינייוו ןלָאז
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 ןײלַא קידלוש ןענייז ייז ןופ עסַאמ ַא--
 -- ,ןברַאמשעג ןענייז ייז סָאװ ,םעד ןיא
 טפול יד ןבָאה ייז --- :רָאמקָאד רעד םיא טרעלקרעד
 .ןברַאדרַאפ סמעטָא ערעייז טימ

 ,ךס ַא ןלַאפ עילָאכנַאלעמ ןופ ןוא
 : רעדניק יו ,ייז זיא קיטעמוא לייוו
 ץנעט טימ ןוא קיזומ טימ ,טפול ערעשירפ טימ
 -- ,רעטניזעג ןכַאמ ייז ןעמ ןָאק --- זיא

 : קעק-ןאוו רעהנימ טגָאז -- ,הצע ערעייט ַא --
 ; חומ םענרעדליג ַא רָאג טָאה ריא --

 ,סעלעטָאטפירַא ןזעוועג זיא גולק-שּפיה
 .חקיּפ רערעפערג א ךָאנ םייז ריא

 ,ףםױרַא סענירומ יד טביירט !עקיזומ ,יעה

 ,ןעגניז ןוא ןליּפש ייז ןעמ זָאל ןוא

 ,גונעג טינ ייז רַאפ ןליּפש זיא דעמָאט ןוא

 -- !ןעגנירּפש ןענרעל שטייב יד ייז לָאז --- זיא

 טלעצעג-סלמיה ןכעלָאלב ןופ ןקוק סע

 ,ענייר ןוא ענולק ךעלדנרעטש ליפ

 ? טסייוו רעוו ? ןעמעוו ךָאנ -- ןעקנעב ןוא ןטסולג ייז

 .ענייש ןופ ,ןעיורפ ןופ ןגיוא יו

 םי םעד ןיא ןיירא למיה ןופ ןקוק סע

 .ןגיוא עדנעקנעב עקיטכיל יד

 םי רעד זיא סע ןוא ,סעילַאװכ יד ןצפיז סע

 ,ןגױצרַאפ טייוו יוט םענרוּפרוּפ םימ

 ,טינ ךיז ןעלּפַאצ ייז טנערקָא ןופ םטנווייל יד
 .ןדנובעגנעמאזוצ ייז טָאה עמ
 ,ףיש רעד ףיוא טנייה זיא עסיורג א החמש ַא
 .ןדנוצעגנַָא ךס ַא םענרעטמַאל

 ןיא סע ;לדיפ א ףיוא םליּפש ןַאמרעדור רעד

 ; רעטיילפ א ןרָאװעג רעוורַאפ רעד

 ;קיױּפ ןיא הדמתה טימ טקוּפ רע ,תרשמ רעד

 ,רעטיימורטמ ןיא טזָאלב רע ,רָאטקָאד רעד

 -- ןענױשרַאּפ טרעדנוח ייב -- רעבייוו ייס ,ליבסנַאמ יי
 ןעגנירּפש ןוא ןלעווק ,ךיז ןעיירד ייז
 גנורּפש ןכעלטיא ייב ןוא ,זייוורענעגושמ
 .ןעגנילק ייז ,ערעווש יד ,ןטייק יד
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 ,טעז רֶע .החמש-לעב רעד ָאד זיא ןוילת רעד
 .רעטנומ ןייז קידנעטש לָאז םלוע רעד
 ,ןייז וצ ךעליירפ רַאנ ךיז טמענרַאפ סע רעוו ןוא
 .רעמנוא ןיוש םיא טכיירט עלעשטייב סָאד

 !טלעוו יד ךיז טרעק סע ! אגניחו הלוליח

 ןעמואוושענוצ ףיש םוצ ןענייז סע

 ,טנורג ןטספיט-ףימ םעד ןופ ,םי ןופ תואירב יד

 .ןעמוקעג םערַאיל םוצ ןענייז ייז

 .טקעוועגפיוא ףָאלש ןופ הרבח רעייז טָאה עמ

 טרעדנוה עכעלטע -- ףלעוו-רעפאוו יד

 םיש רעד ףיוא ףױרַא ןגיוא יד ןצָאלג ייז

 .טרעדנואוורַאפ ,לעּפתנ ןענייז ןוא

 ,גָאט וצ טייוו ץנַאג ךָאנ רָאג זיא סע ןעעז יז
 ןגעלפ ייז סָאװ ,טייצ יד ךָאנ ָאטינ
 -- ,קרַאטש ןצינעג ייז ;ןפערפ וצ ןעטוקַאב
 .ןגעז יו ,רענייצ ךיז ןעעז סע

 ! טלעוו יד ךיז טרעק סע ! אנניחז הלוליח

 .ןקע םינ רָאג ליוו יז ,החמש יד

 דלודעג ןייק םינ ןיוש ןבָאה ףלעוו-רעפַאוװ יד

 .ןקע ענעגייא יד ןסייב ןוא

 ! טלעוו יד ךיז טרעק סע !אגניחו הלוליה
 - ...עצרַאװש יד ןעגנירּפש ןוא ןצנַאט םע
 ,קעק-ךאוו ךיז טלעטש םיוב-לגעז א ןבעל ןוא
 : ןצרַאה ןרעטיב א םימ טָאג טעב

 טיהרַאפ !ַא ,טיהרַאפ ! םלוע לש ונובר ---

 ,רעדניז עצרַאוװש יד ןופ ןבעל סָאד

 ,ריד רַאפ טקידניזעג רשפא ייז ןבָאה ןוא

 ..רעדניר ךָאד ןענייז ייז ,ייז בינרַאפ

 ,ןוז ןייד ,םוטסירק בילוצ םיהרַאפ תושפנ יד

 ,ןברָאמשענ ךָאד ייז רַאפ ךיוא זיא סָאװ

 זיא ,טרעדנוה יירד ןייק ,הלילח ,טינ טביילב ,לייוו

 ..."ןברָאדרַאפ רימ טפעשעג סעצנַאנ ןיימ



 הפי ףסוי
 1865 ןיא ןריובעג

 1892 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1938 רַאורבעפ ןברָאטשעג

 מ א םייה

 :עלעדיל שימייח א רעדיוו ךיא רעה טא

 -- םיוצ םעד ,בוריע םעד רעדיוו ךיא ץז טָא

 ? ץללעטעטש שיווטיל ןיימ עקַאט סָאד וטסיב

 ? םיורט ןיא ךיד עז ךיא רעדָא

 ; טרָאד ןבָארג ןבענ טנעָאנ ,לכעלוש סָאד טייטש ןָא

 -- -- -- טנעוו עקנימורק ,ענעכַארבעצ רעטצנעפ

 -- ,ענעקנוזעג ,ךעלכעד ,ךעלמירבק -- ךעלעביטש

 ! טנעקרעד ךייא ךיא בָאה רעדיוו

 ? ךעלמירבח עניימ טציא ןענייז ואוו ,רימ גָאז
 ? םיומ יז ןענייז ,ייז ןעלדנַאװ ,ייז ןבעל
 ,עלעגיצ םעד ןופ גניז ,עלעגיוו םעד ןופ גניז
 ! טיונ רעשידיי רעד ןופ גניז

 ,עשילָאבנאלעמ א ,עלעדיל ַא ךיז טיצ'ס

 : רעיש ןָא ןסילפ עקניסייה ךעלערערט

 עכעלרעה ,עשרעדניק ןעגנורענירע ליפ ןוא

 ,רימ ייב ףיוא ץרַאה ןיא ןבעל
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 לאנעס .לאס
 1865 ןיא ןריובעג

 6) עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ק רָאי-וינ ןיא

 ,םגײלענּפָא רעדעפ יד לקע ,יישבא טימ ךיא בָאה סָאװרַאפ)
 ,טגעװַאב טינ ךיז ליפעג סָאד ,ןדניווש ןעקנעד ןוא טסייג סָאװרַאפ
 -- ,ןריר סענורטס-רעטכיד רעמ טינ ,ןביירש טינ רעמ ליוו ךיא סָאװרַאפ
 .ןרירפיוא דליוו ןצרעמש רימ טעוו ,רעדורב ,הלאש ןייד ? ךימ וטסגערפ
 - ,ןעעזוצכַאנ טינ טייצ ןייק טסָאה ,טקיטפעשַאב טוג ,ךעלקילג טסבעל וד
 ; ןייצ יד טימ טצירק טיונ יד יו ,רעגנוה רעד טעוועשוב סע יו
 ,ןענעק ,ןסיוו ןצרעמש יד טסלָאז ,ןעמונעג טייצ ריד רָאנ וטסלָאװ
 -- ןענערב ןעגנול ןוא טסורב יד םיא יוו ; ןדלוד זומ רעמערָא רעד סָאװ

 ,ןעקנעד רעמ טינ ליוו ךיא סָאװרַאפ ,שודיח א ןעוועג םינ ריד טלָאװ
 !ןעקנעש ןזרעפ ייז םיורב טָאטש ןוא ,עיזעָאּפ ןיא טסיירט ןכוז

 ; ןגרָאמ רעד ןָא טמוק ןח טימ לופ ,טפושיכרַאפ יו ,תמא זיא'ס ,ָאי

 ; ןגרָאברַאפ םי םעד ןיא ץעגרע ןביילב טינ ךיוא ליוו ןוז יד ןוא

 .געוו ןטנַאקַאב ןיוש םעד ףיוא ןלַארטש עסיז טימ םיא טגלָאפ יז

 ;געיעג םוצ ןשטנעמ יד ךיוא ,תויח ,תומהב :טלעוו יד טקעוו

 ןסיגרעביא עביל טימ לופ סעילַאװכ יד ,טכיל ןופ ןהעש עקיטכערּפ

 ,ןסילפ םנבעל עיינ ,עשירפ רעדלעוו יד ןיא ,רעדלעפ ץלַא

 --- טלעוו רעד ןופ לקניוו ןדעי ןענײשַאב ןוא ןטכייל ייז ןוא

 !טלעמשעגסיוא עטוג סָאד ָאד ןשטנעמ עלַא רַאפ טינ זיא ךָאד

 ,טסינעג םסָאד רעדעי טינ רָאנ ,עלַא רַאפ ייז ןעננערב ןבעל

 ,טסינראפ ןוא ןטולב יד טּפַאצ ןסַאמ יד ןופ רשוע רעד לייוו

 ,ריד ןביירשפיוא ןָאק ךיא סָאװ ,ןטקַאפ ןענָאילימ יד ןופ

 ,רימ עשז-ביולג ; ןנייצרעביא דנעגינעג ךיוא רענייא ךיד טעוו

 : ןביירש ,ןעקנעד לדייא טימ טייצ ןעגנערברַאפ וצ דָאש ַא זיא'ס זַא

 ! ןביילברַאפ ליופ קיבייא ךיוא טעוו ,גנונעדרָא רעזדנוא ןיא ליופ זיא'ס סָאװ

 :ןעזעג בָאה'כ סָאװ ,דליב סָאד טבעל ,ןגיוא עניימ רַאּפ ךָאנ דימ טייטש
 ,ןיימשוצסיוא ךעלגנעממוא טלַאק ,ןזעוועג גָאט-רעטניוו ַא זיא'ס
 ,ןענאטשעג ןַאמערָא ןא זיא ןָאטנעטס ןוא טיּפ רענרָאק םעד ףיוא
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 ,ןענאיווראפ ןופ רעמעלב יוװ ךאווש ,ןטלאהעג סיפ יד ףיוא ךיז םיוק

 ,טרַאּפשעגנָא טרעקיוהעגנייא סעציײלּפ יד רע טָאה טנַאװ רעד וצ

 ,טראדענסיוא ,םינּפ סָאד ךיילב ,ןרױרּפרַאפ-בלַאה ,טעילוטענוצ

 ,ןזעוועג שטנעמ רעצנַאנ רעד זיא רענייב לטמניב ַא יוו רעמ טינ

 ןזיילוצסיוא ןבעל ןופ םיא -- ,לטייה לענ א ןיא טליהעגננייא

 -- !ןעמוקעגנָא םיא סע טלָאװ גנירג ,הוצמ ַא טאהעג טיוט רעד טלָאװ

 ,ןעמונעגוצ תוחוכ יד םיא טנלע ןוא טײקמערָא ןיוש טָאה

 ,ןגיוא יד ןופ ןשָאלעגסיוא ,ןגיוזענסיוא םיא טכיל סָאד ןוא

 ,ןגיובעגנייא ךעלקערש ןוא סואימ ,טלּפירקרַאֿפ שזַא ןּפיר ענייז

 ,לפיוו ןרָאי ןסיוו ןָאק רעוו ,ןטילעג טשרוד ןוא טלעק ,רעננוה

 ? לפיש-םנבעל ןטסיוו םעד ףיוא ,ךרַאמ ןייז סיוא טנקירט ןיוש םיא

 : קזוח םיא ןופ רערעמ ןכאמ ךָאנ ליוו ןבעל סָאד ,ייוו רעבָא

 ,קיזיור ,לּפמעטש-סנקערש םעד טימ ןקַאב יד קידנעשּפמָאפנַאק טברַאפ

 .רעטעלב עטקלעוורַאּפ יוו ןרעטיצ ,קיברַאפ-רבק ,ןּפיל ענייז

 ,רעמער ענייז ,רעזיילסיוא ענייז ,סרעייגכרוד עלַא ןפור

 ,ןקירדוצסיוא ךיז קידנענַאלק רעטרעוו רַאּפ א ךָאנ ןָא ךיז טננערטש

 ; ןקיטשרעד ,טסוה רעד ,ּפַאש םעד ןופ קנעדנָא רעד רעיש רעבָא םיא ליוו

 ,טנאה יד טקערטשעגסיוא ,רעטרעוו ךעלדנעטשרַאפ טינ טעשטּפעש רע ןוא

 ! טנַאו יד םיא רעטניה יו טקנוּפ ,ךעלנעווַאב טינ ןוא ךיילב ןוא טלַאק

 דנַאטש ןכייר ןופ ןַאמ א ןַא רענרַאק םענעי וצ טמוק םיצולּפ
 ,(דנַאל ןעיירפ ןיא טַאהעג ָאד "סעטנעשט , עטסעב יד טָאה רעד ,ָאיו
 .. .סָאב ןייז ,קערש ַא ,םיא ןיא טנעקרעד ןוא רעלטעב רעד םעזרעד םיא
 סַאה ןוא ץרעמש ; טעצַארֿפעג רעווש ןרָאי עלַא רע טָאה םיא רַאפ
 ,רעדליוו ןוורענ ענייז ןכַאמ ,חוכ עלייוו א םיא ןעקנעש
 ,רעדליּפעג ןָא ,ןרָאצ םעד ךיג ,סעכ םעד לענש רע טשרעהַאכ ךַאד
 : ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא ,ןטעב ןליטש טימ ּפָא םיא טלעטש
 * . . . יקסנא-אב רעטסימ, --
 ,ןגיולפרַאפ ןַאד טייז טשרע ןענייז םישדח יירד)
 .. .םורק ןוא קנַארק ןיוש זיא רע לייוו ,ךעבענ ,םיא טקעפעג טָאה רע ןעוו
 ,םיא רַאפ רָאנ טעבראעג ןוא ךיז טנָאלּפעג רע טָאה רַאי קיצנַאװצ
 ,ןריולרַאפ םיא ייב םָאה רע שטָאכ --- ,ןרָאּפשּפָא טנַאקעג טינ טָאה ןוא
 ,ןרעיוא ענייז ןופ רעהעג סָאד ,ןבעל ןוא טנוזעג ,שייצ דעד טימ
 .ןסע גָאט ןייא ףיוא וליפא ,ןיינ --- ןעגנול יד ליוק וצ טנערברַאּפ ןוא
 ןסעגרַאפ וצ טכייל רעייז זיא םיא !?סעּפע רע טרעק סָאװ !םסָאב רעד ןוא
 ,ןצונ םיא ייז ןענַאק רעמ טינ . . . תומשנ עכעלקילגמוא יד
 .(!ןצונוצסיוא ןוורענ עיינ ,תוחוכ עשירפ ,עגנוי ףרַאד רע
 ,רעגנוה ןדייל רעדניק ןוא בייוו ,תונמחר טָאה ,יקסנאב רעטסימ , --
 ,רעגנירג ןברַאטש וצ זיא'ס ,ןבעל'כ .ןייז קנַארק טימ טשימעג ,טלעק ןוא טשרוד
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 *! תורצ ליפ ױזַא ןעז וצ ןופ

 -- 749 ןָאט ריד רַאפ ךיא ןָאק סָאװ ,ללעוו ---

 .ןָאמעגנָא ןוא טליהעננייא ,םרָאפױשטנעמ ןיא גנַאלש יד טגָאז

 ,ןלעװ ,ןלעוו טזומ ריא ,רעבָא ; הלאש ןייק רָאג זיא ,טנָאק ריא סָאװ, --

 ! ןלעטשרַאפ ריט ןיימ טיונ רַאפ ןוא רעננוה ןוא טלעק רַאפ רשפא ריא טנַאק

 " ...לחיא יכ יחוכ המ !ךימ ;רעדניק ןוא יורפ ןיימ טעװעטַאר

 -- ,לכייב עקיד סָאד םיא טרעפטנע -- ,ןדיירפיוא רָאנ ךיד זָאל ,טינ גרָאז --

 ןעמוק רָאנ לעוװ ךיא יוװ ,ףכית ןטכַארטמַאב ךַאז יד ןיוש לעוװו ךיא

 ,ןעמענ וצ טפול-רעמוז עמערַאװ ,טציא רָאפ ךיא ואוו ,קידענעוו ןופ

 ,ןדערכרוד רעדירב עטוג ענייד טימ ּפַאש ןיא רימ ייב לעוו

 ,ןדייל ענייד ןיא ריד ןפלעה ןפרַאד ייז זא ,ןנָאז ייז ןוא

 "!ןעמונרַאפ ץֿאלּפ ןייד ךָאד טָאה רע ,םייח רענירנ רעד טּפיוהרעביא

 ?ןעמונעג םיא ןוא טקישעגנקעװַא ךימ טָאה ריא זַא ,קידלוש זיא רע, ---

 ?סָאו טימ :טגָאז ןוא הבוט א טםומ ? ןטראוו ךיא לָאז טלָאמעד זיב ןוא

 *? זָארג ,ךיא ןוא ,רענייטש ? ןסע רעדניק ןוא כייוו ןלָאז סָאװ ןוא

 ,ןגיוא ענעשַאלרַאפ טסגנעל ענייז ןציילפרעביא ןרערט סעילַאװכ

 .ןגיױצרַאפ ,טמירקרַאפ ,ךָאנ רעסַאלב -- ןרעוו ןּפיל עכיילב-םיומ יד

 ,רעטיצ רעסייה שיזעוורענ ַא טצילב רעדילג עטמיילעג-בלַאה יד ךרוד

 ,רעטיב ,טלפייווצרַאפ ,טפול רַאפ טפמעק ,ןּפַאכ םעטָא ןייק ןָאק ,ךיז טקיטש

 ,ןגיטשענ זדלַאה ןיא טולב סָאד טמוק ןעגנול עקנַארק ענייז ןופ ןוא

 !ןניל רעמיוט ַא טביילב טרָא ןפיוא ,רעדינַא טלַאפ ,ןטסוה ןָא טבייה

 ןעמַארטש עריא ןופ טייקמערַאװ תונמחר טימ טקיש ןוז יד ןוא

 ; ןעמאזרַאפ ליוו רענייק ואוו טרָאד ,רעּפרעק ןכעלקילנמוא םעד ףיוא

 ןקע-סטלעוו עלַא ןופ יז טפור ,ןפירגרעד ץרעמש ןקרַאטש ןופ ןוא

 .ןקעדרַאפ וצ םינּפ סָאד ריא סערַאמכ עטכידעג-ץראווש ערעווש

 ,ןענייז עכייר יד דליוו יוװ ,ןיינ ,ןעזוצ רעמ טינ ןיוש ןָאק יז לייוו

 ; ןענערב ,ןטָארב ןרַאטעלַארּפ "גנונעדרָא , יד טפלעה רשוע םעד יו

 ,עדייב עטיוטמ -- תמא ןוא טכער ;ןנירקעג טכאמרעביוא טָאה דלָאג

 ,עדייז רעד ,לַאטיּפַאק ליוו סָאד .ןצונ ,ןפלעה טינ רָאג ןענָאק

 ,סעצייל יד טנַאה ןיא טלעוו רעד ןופ טציא טלַאה סָאװ ,גנונעדרָא רעד ןופ

 ,סעציײלּפ יד ףיוא רעדרעמ ענייז ןנַארמ ךעבענ זומ קלָאפ סָאד ןוא

 ,ןקירבַאפ ערעטצניפ --- ךיז רַאפ ,ןדיירפ ןוא קילג ןפַאש ייז רַאפ

 ! ןקיטשרעד וצ ,ןגראוו וצ סע רעטכייל ןייז טעוו טכוזדניווש רעד ואוו

 ?ןיײלַא קלָאפ םָאד יוו ,רעסעב ןפלעה ןעד קלאפ םעד ןָאק רעוו ךָאד

 ! ןיימשרַאפ וצ ןָא ביוה ןוא ,עז ,ןגיוא יד ףיוא ךַאמ ,קלָאפ םערָא

 ,קירכַאפ ןיא ןגיל וטזומ ,ןצַארּפ וצ חוכ טסָאה וד גנַאלָאז
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 ; קירוצ טרָאד ןופ ךיד ןעמ טקיש ,סעסַאב יד רַאפ רעמ טינ וטסגיוט
 ,ןגיוזעגסיוא ןוא טּפמוּפעגסױא ךרַאמ רעצנַאג ןייד ןיוש זיא ןוא
 -- ןגָארמ וצ ןגָאטייװ ןוא םיונ ,רעגנוה ,טייהקנַארק טּפשמרַאפ טסיב
 ,רעטסעב רעד טניירפ ןייד ,טיומ רעד טשרע ןענַאמרעד ךיז םעוו ריד ןיא זיב
 רעטסעווש רעד וצ ןעגנערב וצ ךיד לגילפ-תונמחר ןייז רעטנוא
 . . . עמַאמ ןייד ,טניירפ ןייד ,דרע רעד וצ
 ,ןעורסיוא ןיוש ומסנָאק ןטרָאד
 !ןעימ רעדניק ןוא בייוו רַאפ ךיז ,ןגָאז רעדרעמ ענייד יוװ ןוא

 !ןעקנעד ןופ טפַארק יד טנייטשרעביא'ס ,ןגָארמרַאפ וצ רעמ טינ זיא'ס ,ןיינ

 ,ןעקנעדַאב ןָא רָאנ ךימ ךיא ביוה ,סאמנ ןבעל סָאד ךיוא טרעוו רימ

 ; םיונ ,רעגנוה יו ָאד רעמ טינ ןסַאמ עסיורג יד רַאפ זיא'ס זַא

 ! םיוט ןופ רָאנ ,ןשטנעמ ייב טינ ןנירק וצ זיא תונמחר ןוא

 . . . טָאג וצ ךעלנע זיא שטנעמ רעד זַא ,ןגָאז ןשטנעמ לייט ַא סָאװ ,יא

 . . . רשוע ןַא ךָאד זיא טָאנ ךיוא ,ללעוו

 ! םאּפש א ,דנַאש א זיא'ם ןבעל'כ

 .םגײלעגּפָא רעדעפ יד רָאנ בָאה ךיא סָאװ ,ךימ וטסנערפ עשז-סָאװ
 ? טגעװַאב םינ םביילב ליפעג ןיימ ,ןדניװשרַאפ טומ ןוא טסייג םסַאװרַאפ
 ? סענורטס עטרַאצ טסנוק-טכיד ןופ ןריר טסיזמוא ךיא לָאז סָאװ וצ
 .תוניק ןעיוב ןליטקאד ןופ ,ןעײכָארט טימ ןבמַאי ןצלעמש
 ,ןריולרַאפ טסבלעז ךיז ןיא ,ןפָאלש ,ןעור עזומ יד זָאל ךיא ,ןיינ
 -- .ןרעיוא עביומ רַאפ ןעגניז וצ ןיוש טניואוועג זיא רעמכיד רעד שטָאכ
 ,ןסַאנעגסױא ןוא טריּפָאקּפָא םרָאפ סטַאנ ןיא זיא שטנעמ רעד ביוא
 ! ןסָאלשעגּפָא ןצרַאה ןיימ ןיא ןביילב רעדיל ןוא ץרעמש ןלָאז

 רעל טע ב רע ד

 ,ןענוּפשעג דלָאג סָאד ּפַאש ןיא רע טָאה ראי עצנַאנ ןצכעו
 ; ןעניוועג רעמ לָאז סָאב רעד ,טולב ןייז ,חוכ ןייז טבעוועגנייא
 ,ןבילברַאפ ןישַאמ רעד ייב םוטש ,טרעקיוהעגנייא ךעלגעמ
 .ןבילבעג םיא רעּפרעק ןיא רעמ ןבעל ןּפָארט ןייק זיב

 ;ןעגנַאגרַאפ טייצ רעד טימ זיא טייקכעלטקישעג ,גנוי רעמ טינ
 .ןעגנַאגעגסױא ּפַאש ןיא טפַארק עצנַאג ןייז : דימ ןוא ךַאוװש
 ,ןעגנול יד טסערּפעג םיא טָאה טפול עטקימשעג ןוא עגנע
 .ןעגנודעג טיונ רעד טימ ךיז ץינַאג ןבעל א ,רָאי ןצכעז
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 ; ןטעבעגמוא ,לאזקיש סָאד טנַאמרעד ךָאד ךיז טָאה ךעלדנע

 (ןטייקנפַאלקש -- ןופ םיא ןוא ,םיא ןופ סָאב םעד טכאמעג יירפ)

 ,ןרָאװעג קנארק ןוא טלַא טסיב ,רעמ םינ ךיא ןַאק ךיד ןטלַאה, --

 -- ?! ןרָאלרַאפ גונעג ,גונעג ריד ןיא טייצ עטצעל ןיוש בָאה ךיא

 ןרערט-ןלידָאקַארק טימ לופ ןגניוא יד סָאב רעד טגָאז
 "!ןרעוו רעגנוי א טכארבעג ,ןישַאמ ןייד וצ זומ ןגרָאמ,
 ,ןסיג ןרערט יד ,ּפַאק רעד םיא ןעלמוט ןעמונעג טָאה'ס
 .ןסירעגּפָא רעגניפ יד ,טּפַאכרַאפ טנַאה יִד טלעב ַא טָאה'ס

 יי --.עיווייאמ -----.סנוהייייאטאפ סה סייז; טסיוהלויייייפ אוקיי; אסימא. שא === הטיישיאהפ===שטתטששטמה==טאטסטשטסש == .אטשטששששש=טאטוטסשספ == קוששיטשאמפ == עשטסאטשאפ ןתוטמוהשמה = נשהמאממפ

 ,ןגָארט עקניראטאק א םיא ןעמ טעז דייס טסיא רעד ןיא
 !ןגָאז תודע ןעזסיוא ןייז ,זיא ךעבענ רע ךעלקילגמוא יו
 ; ןצנַארק סנצרעמש רענעט ןופ ,קידנעיירד לברָאק יד ,טכעלפ
 !ןצנַאט רעדניק יד טכַאמ ןוא ,םיא ינעּפ א טגנערב ןליּפש

 ,ןבעל ןייז טליּפשרַאפ רע ואוו ,ּפַאש םוצ לָאמ סעכנאמ רע טמוק
 ; ןבעגסױרַא ןליּפש טימ ,טריּפש רע סָאװ ,קיטייוו ןייז טזָאל
 : תונמאנ ףיוא םיא םרעווש ןוא דוס ַא ןייא רענענ רעד טדער
 ! תונמחר ריד ףיוא בָאה ךיא ;טינ ךיא ןיב קידלוש ,רימ ביולג --
 ,ןיימש ןזָאל טינ ָאד ךיד ,טגָאזעג סָאב רעד רימ טָאה ךָאד
 !ןעז טינ ָאד םיא ליוו ןוא ,ןנָארטרַאפ טינ ןדייל רעלטעב םעד ןָאק'כ --
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 וַאקטַאלַאז ןַאעל
 1866 ןיא ןריובעג

 1887 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 1938 ןיא ןברָאטשעג

 יורפ-רעמעברַא ןַא ןופ דילניוו

 ,ןייש ןיימ ,טסיירט ןיימ ,דניק ןיימ םָאל 1
 ;ךרעק ןוא ןפראו ןיוש ךיז גונעג
 ,ןייּפ םעמַאמ ןייד טינ ךָאנ טספיירגַאב וד
 .ןרערט עריא סייה יו טינ טסליפ וד

 טכעלעג רעצ ןָא רָאי ןביז

 ; ןטַאט ןעמערָא ןייד טימ ךיא בָאה
 ,טבעוועג רע טָאה קירבַאפ ןיא

 .ןֿטאל ןוא ןעיינ ךיא געלפ בומש ןיא

 ,טכַאמעג ,טפאשעג רע טָאה רעווש
 ;ןבעל ןייז טנידרַאפ ךעלרע ןוא
 ,טכַארברַאפ טינ טָאה ןיילַא רע

 ,ןבעגענּפָא טנַאה וצ ץלַא רימ ןוא

 -- ןעשעג סָאװמע םיא זיא ָאד
 -- ןסיוו טינ רָאנ ןופרעד לָאז שטנעמ ןייק
 ןעזרַאפ רע טָאה קירבַאפ ןיא
 .ןסירעגּפָא טנַאה א ךיז טָאה ןוא

 ,טנַאה א ןַא רע ןָאק סָאװ ,ךא
 ? ןבעל םוצ ןעמענ ןעד רע לָאז ואוו
 ,טנַאקירבַאפ רעד ,ריבנ רעד ןוא
 .ןבענ טינ רערעמ םיא ןיוש ךיוא ליוו

 -- םוא רע טיינ רעלטעב א יו

 ; דניוו ןוא ייוו ,רימ זיא רעטצניפ

 ,םומעמוא רע טכוז ליפטימ ןוא

 ,דניק ןייז רַאפ טיורב עלעקימש ַא

 ;,ןיּפ םעמאמ ןייד דמערפ זיא ריד

 ; ןרערט עריא סייה יו טינ טסליפ וד

 ,ןייש ןיימ ,טסיירט ןיימ ,דניק עשז-ףָאלש

 .ןרעק ןוא ןפראוו ןיוש ךיז גונעג
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 מ ַא טש לע דע ד ו ד
 1866 ,יַאמ ןט9 םעד ןריובעג

 1882 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1892 ,רעבָאטקָא ןט17 םעד ןברָאטשעג |

 רע דיינש רע ד

 רעטלַא ןַא רעדיינש א טציז טֹוָא
 ; ראה עיורג עסייוו טימ
 רע טלַאה לדָאנ ןוא רעש ןייז
 .רָאי קיצפופ עצנַאג ןיוש

 ,ןגיובעג יירד ןיא טציז רע
 ; טכַאנ ןוא גָאמ טעברַא רע
 ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ
 : טכַארט ןוא טצפיז ,רע טיינ

 ןרָאי עניימ ןענייז קעווַא, --
 : םיונ ןוא שינרעטמצניפ ןיא
 ,ןרָאלרַאפ טעברַא ןיא תוחוכ יד
 .טיורב ןייק ,ור ןייק ךָאד בָאה ןוא

 ,ןגרָאז זומ ,ןעװערָאה זומ ךיא

 ;לַאנ יד רימ ןיא טצַאלּפ סע

 ןגרָאמ ןבָאה ףרַאד סע לייוו

 .לאב םוצ טנַארפ ַא קַארפ םעד

 ןגיל םיא ףיוא זומ קארפ רעד
 ; קעלפ ןייק ,שטיינק ןייק ,טַאלג ָאז
 ןגירק רעדיינש רעד ןָאק טסנָאז
 *."קעס , יד סָאב ןטוג ןופ

 ,ןרעטש ַא יו ,רע זומ ןצנַאלג

 -- == -- ;דלעה רענדָאמ רעד קארפ ןיא
 -- ,ןרערט סרעדיינש ןעמערָא םעד ןופ
 "? טלעוו יד ייז ןופ סייוו סָאװ

 .ןרעװ טקישעגקעװַא ,טגָאזעגּפָא -- "קעס, *

 ,םערָא רעדיינש רעד טיינ טָא

 ; סַאלב ןוא ךַאװש ,ןכַארבעצ

 ,םערָא ןרעטנוא טעברַא ןייז

 ,םאנ ןרערט ןופ טכיזעג ןייז

 ,ןלָאצַאב טינ ליוו סָאב רעד

 : טכעלש סָאװטע טניל קָאר רעד
 ןלָאוװשעג רעוו רעגנוח ןופ,
 "! טכענ רעדיוו טעברַא ןוא

 ,רעטלַאק א בומש א ןיא טרָאד
 ,דניצא ןיוש ןעמ טראוו טרָאד
 ,רעטלַא רעד דלַאב טגנערב טיורב ַא

 ,דניק םעד רַאפ ינעּפ ַא ןוא

 ,ןדיינש טינ זדלַאה ןיימ ןַאק ךיא, --

 ; קאטיּפ ןייק טינ סָאב רעד

 ,ןדייל רעגנוה ריא טזומ ךָאנ

 "! לארפ ןיא ָאד זיא שטיינק ַא

 ,ןטלַאה טינ יורפ יד ןָאק ץרעמש ריא

 ; םיוט יו סַאלב טרעוו ,טנייוו יז

 ,ןֿטלַא םעד ףיוא ןקוק רעדניק יד

 . . . םיורב ןטעב ןוא ןקוק

 ,עמאז ,עכייר ןשטנעמ ,ָא
 ! םוג רָאנ וצ ךייא טקוק

 עטַאלנ רעדיילק ערעייא ףיוא

 ! טולב סרעדיינש םעד טניל
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 דניק ןוא רעטומ

 ,רדח ןקנילָאמש א ןיא רָאלּפ ןטפניפ םעד ףיוא

 ,טכיל ַא ןופ ןייש ןלעקנוט םעד ייב

 רעדיילק ענעסירעצ ןיא יורפ עננוי ַא טציז

 .טכיזעג ןסַאלב ,ןקירעיורט ַא םימ

 ,ןגיובעג רעּפרעק רערַאד ריא ,טציז יז
 ; דניק ןקנארק ריא רעביא
 ,ןגיוז וצ טסורב ריא ןרערטמ טימ םיא טיג יז
 ,דניצַא טרָאד לַאג טָאה יז --- ,ךלימ טינ ךָאד

 ,ץרַאמש ןופ ,רעגנוה ןופ םיוא טייג דניק סָאד

 "! דניוו ,רימ זיא ייוו ,יוא , -- טברַאטש סע

 -- ץרַאה סָאד ריא טמעלקרַאפ ךָאד ,ןעיירש ליוו רעטומ יד

 .דניק ןדנברַאטש ריא ייב טשלח יז ןוא

 ,טניוו רעד רָאנ טשיור קירעיורט ,רעמיצ ןיא ליטש זיא סע

 | ,רעטוג ַא טניירפ א יוװ ױזַא ןוא

 ,דניק עקידלושמוא סָאד ןיילַא רע טנייוואב

 .רעטומ עכעלקילגמיא ןייז ןוא

 ...מנעװ יד ןרעטיצ סע זַא ,ריט ןיא ןעמ טּפַאלק גנילצולּפ

 : זיוה ןופ דרָאלדנעל רעד ןיירַא טפיול סע

 ,טנער ןיימ רימ טלָאצַאב !ביוט טרָאד ריא םייז סָאװ;

 "! סױרַא רעמיצ ןופ ךייא ךיא ףראו טינ זַא

 . . . טכיל סָאד סיוא טייג ליטש ,טרָאװטנַא ןייק ָאטינ

 ףיוא לָאמַא ךָאנ סע טרעקאלפ טָא

 ,טכיזעג טיוט טרעטאמרַאפ ַא טכיײלַאב ןוא

 .ףָאלש ןקיבייא םעד ןיא דניק סָאד ןוא

 ,ןברק ןכעלקערש םעד רַאפ ןיימש טביילב דרָאלדנעל רעד

 -- :טנעה עטלַאק יד רַאֿפ יורפ יד טמענ רע

 ; ןברָאטשעג רעגנוה ןופ ,םינּפַא ,עקַאט זיא יז,

 *! ? טנער ןיימ ןלָאצַאב רימ טעוװ רעוו

 טניוו רעד טזָאלב קירעיורט ,רעטצניפ זיא רעמיצ ןיא
 .םיונ ןוא רעגנוה ןופ ןברק םעד רעביא
 דניק קידלושמוא ריא טימ רעטומ יד טּפַאלש קיאור
 . . . םיוט ןופ לנילפ עצרַאװש יד רעטנוא

1889 
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 ;ןענַאפ עטיור-טולב יד רעדיוו ןרעמַאלּפ סע
 !םיטש עקילייה סטייהיירפ רעד טגנילק סע

 ןענָאמרעד קלָאפ םעד ןעמ טעוו לָאמַא ךָאנ

 ! םיא רַאפ ןברַאטש ןוא ןבעל סָאװ ,רעפמעק יד

 רעדיוו רימ ןלעוװו עמכישעג-טלעוו רעד ןיא
 ,טַאלב-רעריטרַאמ סָאד ןשימפיוא
 ,רעדירב ערעזדנוא ןופ טולב םימ ךָאנ שירפ זיא סַאװ
 .טַאמש ןוא עכריק ,קַאזטלעג ןופ טעדרָאמרעד

 ןבעווש ןלעוו עטקיטולברַאפ רעטסייג ףניפ
 ;טכענק עדנדייל ןשיווצ ענובירט-סקלָאפ רעד ףיוא
 ןבעג ןרַאבניזמוא טומ זדנוא ןלעוו ןוא
 .טכער ןוא םייחיירפ רַאפ ןברַאטש ןוא ןבעל וצ

 ,האווצ יד זדנוא ןרענירעד ןלעוו יז
 : טזָאלעג קלָאפ-רעטעברַא םעד ןבָאה ייז סָאװ
 הער היח םוש ןייק ! טייהיירפ ןייד רַאפ ףמעק, --
 ! טסָאּפ ןקילייה ןופ ןביירמרַאפ םינ ךיד ףרַאד

 ,הילת רעייז טימ רעקנעה רַאפ ךיז טקערש טינ , --

 ! קָאלג-סטייהיירפ ןיא טגנילק ןוא טפמעק

 ,עידומ ןפַאלקש עכעלטלעוולַא יד טייז ןוא

 יו נָאט-סננואיירּפַאב רעד ןיוש טרעמעד סע זַא

 טנַאלטַא ןסיורג ןופ ןנערב עדייב ףיוא ןוא

 ןענָאיצַאנ עלא ןוא ןפאלקש יד ןלעוו

 טנאה-רעדורב יד ךעלטניירפ ןעגנַאלרעד ךיז

 . . . ןענָארט ןוא ןטייק ןטכינרַאפ וצ ןרעווש ןוא
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 "עג טעטכירעגניה ןענייז עגַאקיש ןיא ןעװ ,1887 ,רעבמעװָאנ רעט1
 ,"עידעגַארט-טעקרַאמיײה ,, רעד ןופ ןטסיכרַאנַא 4 יד ןרָאװ
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 1887 ,רעבמעװָאנ ןט11 םענופ רעריטרַאמ רעגַאקיש
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 ויּפש טסוניוא

 ,טַארקַאס רעסיורג רעד יו ,ץלָאטש ןוא קיאו }

 :ןענַאטשעג :ןאנלאג םעד ףיוא רע זיא

 ,טַאט עקילייה ןעוועג זיא טרָאװ סעדעי ןייז

 !ןענַאריט עדליוו רַאפ גָאלשטיוט א

 ,רעכעה-שידלעה ךיז טָאה ןטלעז
 ! טסייג רעכעלשטנעמ א ןביוהרעד
 -- ,רעכערברַאפ יד ךיילב ,רעקנעה ןענייז סָאלב
 ! טסיירד ןוא ןקַארשרעדמוא -- רע

 ,ענובירט א ןופ יו ,ןאגלאג ןכעלקערש ןופ

 ,טעפָארּפ רעטרעטסייגַאב ַא יוװ

 ענומָאק רעצלָאמש רעד ןופ רעייפ טימ רע טָאה

 : טדערעג רעדרעמ ענייז וצ

 2,ןגרַאז ערעזדנוא ןופ ןעוו ,טייצ א ןעמוק טעוו סע;

 ,לוק רעקיטכעמ א ןביוהרעד ךיז טעוו

 ,ןגרַאװרעד טציא טםליוו ריא סָאװ ,םעד ןופ רעקרַאמש

 "!לָאמ רעטנזיוט רעדנגָאלש ,רעקיטכעמ

 . . . זיּפש ןופ רעטמרעוו עטצעל יד ןענייז סָאד

 ? ןופרעד ריא טָאה סָאװ ,רעקנעה

 ? זיר ןקיטסיינ םעד טעטכינרַאפ ריא טָאה

 ? ןוז יד ןשָאלרַאפ ריא טָאה

 רעגניז רעד ןוא -- !ןבעל רעריטרַאמ ! ןיינ ,ָא

 : טימענ ןעיירפ ןייז טציא טליפ

 ,רעגניפ עקילייה טימ עפרַאה ןייז טציא טרירַאב רע

 ! דיל עקילייה סָאד רימ טנניז רע

 ,ןענַאמוט יד ךרוד טכערב ןוז יד :עז ךיא ןוא

 -- ,טנורג םוצ טייג שינרעטצניפ יד

 ' ןענאריט ,טרעטיצ ! ףיוא טכַאו ףאלקש רעד

 !דנוטש עטצעל רעייא טגָאלש סע

 ,ןגרָאמ רעקיטכיל ,רעיירפ רעד טמוק סע

 -- לוק רעקיטכעמ א ןביוהרעד ךיז טעוװ סע ןעוו

 ,ןגרָאװרעד טציא טָאה ריא סָאװ ,םעד ןופ רעקרַאטש

 .ן!לָאמ רעטנזיוט רעדנגָאלש ,רעקיטכעמ
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 .ענמורט (2 ,הילת ףיוא (*
 "טעקרַאמײה, רעד תעב ,עגַאקיש ןיא עטכַארבעגמוא יד ןופ רענייא *

 ,עידגגַארט
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 *נניל סיאול

 טכיל ןופ םָארטש א ןיא רימ רַאפ טייטש רע
 ;עניב רעטקיטולברַאפ סטלעוו רעד ףיוא
 טכיזעג םעניישרעדנואוו ןייז ףיוא טור סע
 .הניכש עקילייה סטייחיירפ רעד

 ,ןקָאל עצרַאוװש ןיא ,קיטפערק ןוא גנוי
 ; קילב-רעלדָא ןפרַאש א טימ
 ןקָארשרעדמוא ןוא ץילָאטש סוטורב יו
 .גירק-סטייהיירפ ןיא ןעוועג רע זיא

 ,עמיטש ןייז טרענודעג טָאה קיטכעמ יו

 ! טכירעגנ ןשלאפ םעד טקרַאמדנַארבעג

 -- ,עמילש ,ערעטיב ןטייהרַאוו ַא רַאפ סָאװ

 -- ! םכיזעג ןיא טנייפ םעד טרעדיילשעג

 ,ץעזעג רעייא טימ ךייא סַאה ךיא ! ןענַאריט,
 ,ןטוטַאטס ערעטצניפ יד טימ
 ץענ ןיא קלָאפ עמערַא סָאד ןעננַאפ סָאװ

 ! ןטולב ןוא ןדייל םיא ןעגניווצ ןוא

 ,טפארק ןיא ביולג ךיא : ןפָא ךייא גָאז ךיא
 ! ןעייר-רעטעברַא יד ןופ טפַארק ןיא
 טפַאלקשרַאפ טלעוו רעזדנוא טָאה טלַאװעג
 ! ןעיײרּפַאב יז טעוו טלַאװעג ןוא

 ,טרַאו ,רעדורב ,טראו, :טקנעד ריא -- טכַאל ריא

 ,"! ןרעטשעצ ,ןקיטשרעד עמיטש ןייד ןלעוו רימ

 דלַאב טעוו רעטייווצ ַא ! ךימ טקיטשרעד ! רעדרעמ , --

 "! ןלעטש ךיז ןטסָאּפ ןקילייה ןיימ ףיוא
 ,,554:5 251 :..יעהיייילניו:.;;.יקייללקקייייג :.;קיוזוויייניופ :-.הליוקקיייייייליייפ:-טליילאייייפ :---;איוליייזיייייו .;יוו.;.;; טישו .;;; יי -.;;.ייייוזיייה טיייישטסאה

 ,רעקירדרעטנוא יד טעדרָאמרעד ןבָאה םיא יצ
 טנַאה רעיירפ ןייז טימ טסבלעז רע רעדָא

 ןיא טוט ןענופעג ,ןטסיכרַאגַא רעגַאקיש עטּפשמרַאפ יד ןופ רענייא *
 ,דרָאמטסבלעז רעדָא דרַאמ ךרוד עלעצ ןייז
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 -- רעקיטש ףיוא ּפָאק ןצלָאטש ןייז טרעמעמשעצ טָאה
 -- .טנַאקַאבמוא זדנוא זיא סָאד

 ןדאקיראב-ףמאק יד ףיוא ...טיוט טינ זיא גניל רָאנ
 ,טרעה ריא ןוא ,טסייג ןייז ךַאנ טבעווש
 !ןדארמאק ,סטמרעוװרָאּפ , : זדנוא וצ טיירש רע יו
 ! דרעווש ןוא רעצנַאּפ םימ סטרעוורַאפ

 רעטיור ךָאנ ןרעוו זומ ןָאפ עטיור רעזדנוא
 ! גירק-סטייהיירפ ןטצעל םעד ןיא
 ,רעטייל עקילייה ןענייז רעפמעק ןופ םירבק יד
 "! קילג ןוא טייהיירפ וצ ןריפ סָאװ

 טרענוד עמיטש ןייז ,גניל זדנוא טגָאז ױזַא

 ! םכילפ רעזדנוא וצ זדנוא טקעוו ןוא

 טרעדנוהרָאי ןטפקיצנַאװצ ןופ ןוז יד ןוא

 ,טכיזענ ןצלָאטש ןייז ףיוא טנייש
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 * סנַאסראּפ טרעבלַא

 ײןרעװ טרעהעג קלָאפ ופ עמיטש יד לָאז

 (סגָאסראּפ .א)

 םיובנכייא רעקיטכעמ ַא יו זיא רע
 .טניוו-םערוטש ןיא ןענַאטשעג
 ,םייה ןייז ןעוועג זיא ענובירט-םקלָאּפ יד
 .דניק ןייז ,גנילביל ןייז --- קלָאפ סָאד

 ןענאטשראפ םינ ,רע יוו ,טָאה רענייק

 ,קלָאפ ןופ טסייג םעד םוג ױזַא

 ןענאריט עדליוו ןופ זיא רענייק ןוא

 .טגלָאפרַאפ ןעוועג תונמחר ןָא ױזַא

 רעד תעב עגַאקיש ןיא עטכארבעגמוא ,רעריטרַאמ יד ןופ רענייא *
 ,"עידעגַארט טעקרַאמייה,
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 ,טדערעג ךַארּפש ןייז ןיא קלָאפ םוצ טָאה רע
 ; ןפַאװ עקידנעטשרַאפ םיא רַאפ טצונַאב
 טעפַארּפ-טייהיירפ ַא ,רעפמעק א ןעוועג זיא רע
 .ןפאלקש עצרַאװש ןוא עסייוו יד ןופ

 טזיירַאב טלעוו-ןפאלקש יד טָאח רע

 ; ןטייק עריא טצענַאב ןרערט טימ ןוא

 טסייג רעיירפ ןייז טנעלפ לארעביא

 ,ןטײרּפשרַאפ לנילפ עצלָאמש יד

 ,רעבעוו ןוא ןדימש ,רעכערבנייטש ןשיווצ

 ; טלעצעג-ןפַאלקש ןדעי ןיא

 רעבערגנליוק ןופ ןענימ יד טָאה רע

 ! טלעטשעג ענובירט עיירפ ןייז

 טסערפ ןוא ןגער ןיא ,למיה םענעּפַא ןרעטנוא
 ; טקידירּפעג טייהיירפ יד רע טָאה
 טסעטַארּפ ןדרענוד ןייז םימ ןוא
 .טקידייטרַאפ ןפאלקש עדנדייל יד

 ,סעדער עדנעמאלפ יד ןיא טאראמ ןעוועג זיא רע
 ! דנאמשרעדיוװ ןיא סוקַאטרַאּפס ןוא
 -- תודע רעקידנעטש ַא ,קלָאפ ןופ ןַאמ א
 .דנַאש ןוא ןרערט סרעטעברַא םענופ

 טבעוושעג דימת טָאה גיוא ןקיטסייג ןייז רַאפ
 ; ןָאיצולָאװער עסיורג יד
 ,טבעלעג ,טמעטָאעג ריא טימ טָאה רע
 .ןַאפ ריא טברַאפעג טולב ןייז טימ

 ךוב קיליײה ,ןּפָא ןַא ןעוועג זיא ץרַאה ןייז
 -- רעקנעד ןוא רעפמעק ןטסנרע ןַא ןופ
 ךולפ רעזדנוא ןייז ףרַאד םַאזיורג יוװ ,רעטיב יו
 ,רעקנעה ןוא רעגלָאפרַאפ ענייז וצ

 רועיש ַא ןָא טבילעג ךיד טָאה רֶע ! קלָאפ
 !דניק ןוא יורפ ןייז יוו ,ךיז יוו רעמ
 ! ריד רַאפ ןברָאטשעג ןוא טבעלעג טָאה רע
 ! דניצַא טעברַא ןייז קידנערַאפ ! קלָאּפ



 טַאטשלעדע דוד
 ט.. 4 טי

 * ןוא ר ב ןא שוז ד

 ,ןָאטננישאװ זיא ןעמולב טימ טניורקעג |
 ,רענלעז רעשיטָאירטַאּפ רעד
 ? ןוארב ןַאשזד רעפמעק-סטייהיירפ רעד ןוא
 ! רענרעד עקיטפינ ןיא טקיטולב רע

 דלעה םעד ןופ ןיורק יד זיא ** ןאגלאג רעד
 ; עטכישעג רענַאקירעמַא ןופ
 דלעפ ןקיטסייג ןפיוא טייזעג טָאה סָאוװ
 ,עמכורפ עקילייה יד טייהיירפ ןופ

 ןצרַאה ןדנביל ןייז ןיא טנערבעג טָאה סע

 ;דנַאש-ןפַאלקש וצ סאה רעד

 ןצראוש םעד טכענק םעד רעטשרע רעד טָאה רע

 ,טנַאה-רעדורב ןייז טגנַאלרעד

 ,טקידניקרַאפ עמיטש רעדנעמַאלּפ ןייז טימ טָאה רע

 ! יירפ ןייז זומ שטנעמ רעדעי זַא

 טקידניזעג עביל-סטייחיירפ ןייז טימ טָאה רע

 :ײנַאריט רעד ןנעק

 .,ןגרַאװרעד םיא טָאה ןעמ ,ןעגנַאפעג םיא טָאה ןעמ
 םיוט ןשידלעה ןייז ךָאנ דלַאב ךָאד

 -- ןגרָאמ רענעדלָאנ רעד ןעגנאגעגפיוא זיא

 .טייק סרעגענ םעד ןלַאפעג

 ןדנופרעד טָאה'מ . . . ןרָאי ןענייז ייברַאפ

 ,ץענ-ןפַאלקש ץיינ ַא
 ןדנובעג עלַא רימ ןענייז טציא ןו
 .ץצעזעג ןוא גנונעדרָא ןופ

 ןצראווש רעדורב רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ
 ,טכענק עטפיוקראפ רימ ןענייז
 ,ןצרַאה רעזדנוא ןיא ןוַארב ןַאשזד טבעל ךָאד
 ! טכער ןוא טייהיירפ ןופ טסייג רעד

 ,1859 ןיא טכַארבעגמוא ,יירעפאלקש-רעגענ ןגעק רעפמעק רעטמירַאב *
 : ,הילת **
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 / ,ביל רעטעברַא ןדנפמעק םעד זיא רע
 ,רענַאקירעמַא רעטכע ןַא סלַא
 ,ּפיצנירּפ-סטייהיירפ ןייז רַאפ טפמעקעג טָאה סָאװ
 ! רענַאב ןייז םימ טנַאה ןיא ןברָאטשעג

 ןבראטש ןוא ןלַאפ זַא ,טגייצעג זדנוא טָאה רע

 ; יירעפַאלקש יד זומ

 ןברַאפ ןוא ןסַאר עלַא ןופ רעקלעפ זַא

 ! יירפ ןייז ןלעװ ןוא ןזומ
1881 

 האווצ ןיימ

 (ז .ה וצ טעמדיוועג)

 ,ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ,טניירפ עטונ א
 -- ןָאפ רעזדנוא רבק ןיימ וצ טנָארט
 ,ןברַאפ עטיור יד טימ ןַאפ עיידפ יד
 ! ןַאמסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב

 ,ןטיור רענַאב םעד רעטנוא ,טרָאד ןוא

 | !דיל סעיירפ ןיימ ,דיל ןיימ רימ טגניז

 | ןטייק יו טגנילק סָאװ ,"ףמַאק ןיא ,, דיל ןיימ

 .דיי ןוא טסירק ןטפאלקשרַאֿפ םעד ןופ

 ןרעה ךיא לעװ רבק ןיימ ןיא ךיוא
 ,דיל-םערוטש ןיימ ,דיל סעיירפ ןיימ
 ןרערמ ןסיגרַאפ ךיא לעװ טרָאד ךיוא
 ,דיי ןוא טסירק ןטפַאלקשרַאּפ םעד רַאפ

 ןעגנילק ןדרעווש יד רעה ךיא ןעוו ןוא
 -- ץרעמש ןוא טולב ןופ ףמַאק ןטצעל ןיא
 ןעגניז רבק ןופ ךיא לעוװ קלָאפ םוצ
 ! ץרעה ןייז ןרעטסיינאב לעוװ ןוא

 1889 ץרעמ
 רעװנעד ןיא טאטשלעדע דוד ןופ הבצמ



 ןַאספלָאװ ּבייל םירפא
 1867 ןיא ןריובעג

 1889 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1946 ,רעבָאטקָא ןט1 םעד ןברָאטשעג

 ןביוט-סנדירפ יו סייוו

 יינש רעקכוּפ רעד טלַאפ ,ןביוט-סנדירפ יווװ ,סייו }
 .ןייא דלושמוא רעטרַאצ ןיא דרע יד טליה ןוא

 עקעד-רעביוצ עסייוו יד ןוא
 .עקערטש רעטייוו ַא ףיוא ךיז טיצ

 ,ןֿפיל ןעלמרומ -- "סאמטסירק ירעמ,

 ,ןעגנילק ,ןלַאש ןקַאלג-ןכריק
 ןעלּפמעשןטסירק ענייש ןיא ןוא

 .ןעגניז "היוללה, ןעמ טרעה

 ןסַאנ עטקעדאב-יינש יד ףיוא

 ,רעדליוו ַא ,םָארטש א יו ,דנעלמרומ

 םלוע רעקידבוט-םוי רעד טיצ

 ,רעדליּפעג ןוא םערָאיל ַא טימ

 עכייר ןענאטנאש-עפאק ןיא

 ,טעילוה ןוא טלעוו עטַאז יד טציז

 "טעברַא יד , טיימש סעטַאמש ןיא ןוא

 ,טעילומעגנייא טרָאד טלעק רעד ףיוא

 סמערוט-ןעכריק עכיוה יד ןופ

 ןלַאש קיכליה ןעגנוצ-ןקָאלג

 : הּפצוח טימ סיוא ןעגנילק ייז ןוא

 "!ןלַא וצ דיירפ ןוא דרע ור
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 יקסנאקראש לכימ םהרבא
 1867 ןיא ןריובעג

 1890 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1907 ,רעבמעוװָאנ ןט20 םעד ןברָאטשעג

 עמאכענ עטלַא יד

 ? עמאכענ רעטלַא רעד טימ זיא םָא|}
 ? ןעמאמ רעטנרָאיַאב רעד טלעפ סָאװ

 ! טצעי ךעלרעדניק יד טימ זיא יז

 ןריפ וצ יז טכַארבעג ןבָאה סע

 ,םיריבנ יד ,רעדניק יד ,עטיל ןופ

 ,טצעשענכיוה ָאד יז ןטלַאה ןוא

 ,ןרָאפעג החמש טימ ךָאד זיא יז
 ,ןרָאי עגנַאל טקנעבעג ךָאד טָאה יז
 ! ןעז וצ ךעלקינייא יד טימ ןיז יד
 ,ןעמַאמ רעד ןלעפ ןָאק עשזיסָאװ ,ונ
 ,ןעמַאזוצ רעדניק יד טימ זיא סָאװ
 ? ןעשעג ריא זיא זייב ַא רַאפ סָאװ

 ? ןדירפוצ עמַאמ יד ןייז ןַאק יו
 ,ןדיי ןייק ןענייז עריא ןיז יד

 ! םרָאװ שידיי ַא טינ טרעה ןעמ
 ,ןעמַאזוצ ןדיי טימ טינ טניואוו ןעמ
 ,ןעמאכענ ןקעמש ןעד םע ןָאק יו
 ? טרָאד ןציזנייא רָאג יז ןָאק יו

 יד

 ,םענירג םעד טרעױדַאב
 םניחב טדייל סָאװ
 רעהא ןענייז סָאװ ,רעדירב ןופ
 ןרָאי רעקילדנעצ רַאפ
 ןרָאפ וצ ןעמוקעג
 ,רעעמ טייז רענעי ןופ רעלמעב יו

 ּפ ,

 וב|ו

 ,רודיס ןייק טינ לָאמוצ טנפע ןעמ
 ,רעדיל עשיאיוג רעטיול טגניז ןעמ
 ,ךַארּפש עשיאיונ יד רָאנ טדער ןעמ

 ,ףלַא ןייק ןענַאק ךעלקינייא יד
 ,ףלח ַא טימ ץרַאה סָאד ריא טדיינש סע

 ! ךא ,סָאד ןסעגרַאפ יז ןָאק יו

 ,עגולק יד ,עריא ךעלקינייא יד
 ,עגושמ יו ריא ףיוא ןקוק ייז
 : סַאּפש ייז ןכַאמ טייחרעליטש ןוא

 ,עבַאב עקניטלַא יד ייז גיומ סָאװ
 ,אבה-םלוע ןיז ןיא רָאנ טָאה סָאװ
 ? תעגושמ ריא ןעד ייז גיוט סָאוװ

 ,עמאכענ עטלַא רעזדנוא ,יז ןוא

 ,עמַאמ עכעלטרעצ יד ,עיירט יד
 :לימש רעד ןיא טנייוו ןוא טּפָא טציז יז

 ,ןרָאי עקילָאמַא ךָאנ טקנעב יז
 ,ןרָאפ ןפיוא יז טָאה הטרח

 ,ליוו יז סָאװ סָאד זיא -- ןברַאטש ןוא

 י יב

 ,ןפַארנ יו ןעניואוו ייז

 ,ןפַא עקירעדינ יד

 . .."ינּפ , עשיאיוג ךָאנ ןעמירק סָאװ

 ,םינּפ סָאד ייז טמַאלפ'ס ןוא

 םינצבק ענירנ סָאװ

 .ייז ןיא רעדירב רָאנ ןענעקרעד
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 ,ןסאה ייז רעטיב יו
 ,ןסַאלק "ערעפעב , יד

 !ןדיי םעד ,רעדורב םענענייא םעד

 : ןהנעט ןוא ןדער ייז

 ןענייז !םנעזיטיס, רימ ,

 ?!ךימ ןיוש עיצַארנימע רעד ןופ

 יקסגאקראש לכימ םהרבא
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 ,בקעי טגָאלש וישע ןעוו

 ,ףיקת ַא שטָאכ רע זיא

 : טנאה ןיא הרובג עדליוו טָאה רע

 ,הרובג ןייק טינ טָאה ריא ןוא

 ,הרוצ ןייק טינ טָאה ריא ןוא

 ,דנַאש וצ רָאנ ןיילַא ךיז טכַאמ ריא

 םישכת רענַאקירעמַא רעד
 ,רעטומ ,תועובש ןיוש זיא ןגרַא 1 --
 ! קַאב ןכוק-רעטוּפ
 ,רעטוּפ "יטנעלּפ , רָאנ ןײרַא ומ
 ! קַאמשעג ןייז לָאז םע

 ,רעסיורג ַא "יײדילָאה , ַא זיא'ס
 ! ןייז רימ לָאז ךעלּפערק
 ! "רעס ,ָאנ, ,טינ ךימ ןעמ ןַאק ןּפַאלב
 .ןייוו ,יקסיוו ןָא טיירג

 ,"ירָאטס ללַא יד ימ דלָאט ילרַאשט,

 :ןעשעג זיא סע סָאװ

 -- ?ץערָאמַאנ, ןיא ןבירשעג טייטש

 :ןעזעג ןיילַא ס'טָאה

 "לץעווָאב , ןיא "סעג ייא, ,דנַאל ַא ןיא

 טייצ רעטלַא רעד ןיא

 לבָארט ןבָאה ןדיי ןגעלפ

 .םייל עדמערפ יד ןופ

 ,תורצ ףיוא ןעוועג זיא "סענזיב,
 ; טכעלש ןוא "וָאלפ , רעייז
 ,"םערַאּפַאק, ןענעליוק טגעלפ ןעמ
 . .. טכענ ןוא געט ןטסַאפ

 ןטייצ עטכעלש ,עטכעלש רעייז

 ; טכַארברַאפ רימ ןבָאה

 ,"ןטייפ, רעמיא ,"ןטייפ , רעמיא
 . .. ! טכאלש ןיא רַאנ רעמיא

 ןעמוקעג רימ ןענייז לָאמנייא
 ,ךיוה ץנַאג גרַאב ַא וצ
 -- ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא יניס
 . . . ךיור ןיא טליהעגנייא

 ,ןצילב סע טָאה ןביױהעגנַא
 ! קערש ַא ןרענוד
 -- ןציז ןענייז ןבילבעג רימ
 .קעווַא ןענייז ייז

 ןדלאוועג טרעהרעד ךיז טָאה דלַאב

 -- :ךיור ןקיד םעד ךרוד

 ןטלאה ךעלרע ןעמאמ ַא טסלָאז,

 . . . ךיוא -- ןטַאט ַא ןוא

 ,ןטָאברַאפ גנערטש זיא יירעביור

 ; דניז ַא זיא ןפָאלב

 ,ןטַארב טעוװ ןעמ ,ןענערב טעוװ ןעמ

 "! דניוו ןוא ןייז טעוו ייוו

 ,םענייא ךיז טרעה עמַאמ יד ןוא
 | . !בָארג תחנ ןופ טרעוו
 : םינכש יד רַאפ ךיז טמירַאב ןוא
 ײ! בָאה ךיא ןוז ַא ,יוא,
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 עמאמ רעד וצ ווירב ַא

 רעלדעּפ ןעמערָא םעד טעז ,רָאנ טעז
 ,דרָאב רעגנַאל רעד טימ

 רעלדייא זיא רע -- תונמאנ ףיוא

 ,דרָאל ןטסנייפ םעד ןופ

 ןקור ןייז זיא ןגיובעגנייא

 ,ןכוסמ ,רַאד םינּפ ןייז ןוא

 ,ןקוק ןצרַאה ןיא טזומ ריא ךָאד

 ףיט ןצרַאה ןייז ןיא

 ,עיירט יד טניואוו ,עביל יד טניואוו

 עיינ סָאד ףיוא רָאנ רע טרעוו גנוי

 ,היחמ ץרַאה ןייז זיא רע ןוא

 : ווירב םעד טביירש רע ןעוו

 רעלָאט ןציירד ,עניימ עמַאמ,

 דניצַא ריד ךיא קיש

 רע לָאז ןפערט ךיד ,ווירב ןיימ ןיא

 ,טנוזעג ןוא רָאנ שירפ

 ,ןבעלרַאפ ןיילַא וטסלָאז ןעצ

 ,ןבעג רעטסעווש ןיימ וטסלָאז ייווצ

 ,ןבעל'כ קיניײװ ,רעלָאט ַא ןוא

 ,דלעפ םענייר םעד ףיוא

 ,לטעלב ַא ריּפַאּפ טינ עשז-רָאּפש

 ,לטעטש ןופ סיינ עלַא רימ ביירש

 ,לטץערטרָאּפ ןייד וטסקיש עשזדןעוו

 ! דלעמ ןטסכיגמא סָאװ

 לנילפ טימ יו ,עניימ עמַאמ

 טונימ יד ךיא טלָאװ

 ,לניוו טלַא ןיימ וצ ןעילפ

 .םור עמַאט ןיימ ואוו

 ,ןרָאפ ןרעג ױזַא טלָאוװ ךיא

 ןרָאנש םינ טלעג ןייק ןָאק ךיא רָאנ

 ,בר ךלהמ םעד ףיוא
 ,השקשינ רימ סע טייג רעטייוו

 ,עשאווד הרש ךעלצרעה טפירג ךיד

 עשַאי םהרבא ןוז ןיימ ןוא

 ."בתכ ןייז טימ ריד טביירש



 סעקיניט .י ןנח
 1867 ןיא ןריובעג

 1885 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1932 ,ץרעמ ןט30 םעד ןברָאטשעג

 קרָאי-וינ ןיא רוּפיכ-םוי רעטשרע

 ןעוועג קירוצ רָאי 280 א טימ זיא קרָאידינ רעסיורג רעקיטציא רע 1

 טגָאמרַאפ ןצנַאגניא טָאה ןוא רעניואוונייא 1,800 ַא ןופ לטעטש ןיילק ַא זיולב

 ןעוועג זיא טירטס לרױּפ עכלעוו ןופ ,ךעלסעג עטריקורבמוא עמורק ןצעביז ַא

 רעדנַא יד ןוא טיוברַאפ ןעוועג זיא ײװדָארב ןופ טייז ןייא .סָאנ-טּפױה יד

 ןגיצ .לּפָאטרַאק ןוא טיורק ,סעקרעגוא ענירג טימ טייזַאב ןעוועג זיא טייז

 עג לָאמטּפָא ןוא טָאטש רעד רעכיא טרעטיפעג יירפ ךיז ןבָאה םיריזח ןוא

 טָאה ױזַא טָא .רעזייה ןופ רעכעד עצנַאג קידנּפעלשּפָארַא ,ןדָאש ליפ טכַאמ

 - .קירוצ רָאי 280 טימ ןעזעגסיוא קרָאידינ

 ןבָאה ןוא לגיצ עצרַאװש ןוא עבלעג ןופ טיובעג ןעוועג ןענייז רעזייח יד

 יד וצ ךעלנע ןעוועג ןענייז םנוויוא יד .רעטערב-ךאש עסיורג יו ןעזעגסיוא

 ךיּפעט ַא .דמַאז טימ ןטָאשַאב ןעוועג זיא ןדָאבסופ רעד ."סעבורה , עשיסור

 ןופ טמַאצעגמורַא ןעוועג זיא טָאטש יד .רָאלרַאּפ ןיא זיולב ןענופעג ךיז טָאה

 עכלעוו ,ןרעיוט ייווצ ךרוד ןעוועג זיא טָאטש םוצ גנַאגניירַא רעד ,ןטייז עלַא

 יד טגעלפ ןדנוטש ענעי ןיא .סטנוװָא רעגייזַא ןיינ ןרעוו ןסָאלשענוצ ןגעלפ

 -טלָאמעד רעד טריפעגנייא טָאה ױזַא לייוו ,ןֿפָאלש ןייג ןזומ טָאטש עצנַאג

 - .טנעסעווייטס רעטעּפ רָאנרעװַאג רעגנערטש רעקיד

 .טַארקָאמױא רעזייב ַא ןוא רעננערטש א רעייז ןעוועג זיא טנעסעווייטס

 ערעדנַא ןופ ןשטנעמ טסַאהעג ןוא רעקיטַאנַאפ רעכעלקערש א ןעוועג זיא רע

 לייוו ,רעדנעלָאה רעתמא ןייק ןעוועג טינ רע זיא טכיזניה ןזיד ןיא .םנביולג

 טָאה דנַאלָאה .ןשטנעמ עלַארעביל רַאפ טנַאקַאב ןעוועג ןענייז רעדנעלַאה יד

 טזומעג ןבָאה עכלעוו ,עכעלקילגמוא עלַא סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא

 טנלָאפרַאפ טָאה טנעסעווייטס רעבָא .ןביולג רעייז בילוצ םייה רעייז ןזָאלרַאפ

 יּפַאב ,ןענארעטול וצ ךיוא רָאנ ,ןדיי וצ רָאנ טינ תורצ ןָאטעננָא טָאה ןוא

 ,סרעקיעווק ןוא ןטסיט

 -ַאפ ױזַא ןעוועג טינ ןענייז (קרָאידינ) םַאדרעטסמַא-יינ ןופ רעגריב יד

 טָאטש יד .ןכַאז עזעינילער וצ טלַאק ןעוועג ןענייז ייז ,לייטנגעק ןיא ;שיטַאנ

 ךיז ןבָאה רעניואוונייא 1,800 עריא ןשיוװצ .טָאטש-סלדנאה א ןעוועג זיא

 -נעלגנע ,רעדנעלָאה יד ,ןטעטילַאנַאיצַאנ ענעדיײשרַאֿפ ןופ ןשטנעמ ןענופעג

 .םעטירָאיאמ רעד ןיא ןעוועג ןענייז ןזיוצנַארפ ןוא רעד

 ןעיצוצ ךיז וצ לָאז טָאטש-לדנַאה אזַא סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא סע
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 5 סעקיגימ .י טס

 -נייא עשידיי עטשרע יד סָאד ,טקַאפ רעקידריווקרעמ ַא זיא סע רעבָא .ןדיי
 -עג ןענייז עכלעוו ,ןטַאדלָאס עזיד .ןטַאדלָאפ ןעוועג רַאנ ןענייז רערעדנאו

 רַאי םעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז עקירעמַא ןא ןדיי עטש רע יד ןעוו
 -טסעוו יד ןופ ןטַאדלָאס עכעלטסירק ךָאנ טימ טקישעג ןעוועג ןענייז ןוא 2
 -וינ עקיטציא יד ,םַאדרעטסמַא-יינ טָאטש יד ןצישַאב וצ עינַאּפמָאק אידניא
 .קרָאי

 ןעמוקעגנָא ןענייז ןטַאדלָאס יד יו םעדכַאנ ,םורַא ןטַאנָאמ עקינייא ןיא
 ןושמש-רב בקעי ןוא ץאובא בקעי :ןדיי ייווצ ךָאנ טרעדנַאװעננייא ןכָאה
 1684 ןיא .ךעלנייוועג ,זייווכעלסיב ,ןדיי ךָאנ ןעמוקנָא ןביױהעגנָא ןבָאה ייז ךָאנ
 ןבױהעגנָא ןבָאה ןוא דנַאלָאה ןופ םירחוס עשידיי עקינייא ןעמוקעננַא ןענייז
 ,םידוהיה ררוצ רעפיורג ַא ,ענימָאד רעדנעלָאה ַא .לוש ַא ןעיוב ןופ ןעקגעד
 ןייק ןבָאה טייל עזיד  :ןדיי יד ןגעק טסעטַארּפ ןקיטפיג ַא טםימ סױרַא זיא
 ןוא -- ,ןעירשעג ןמח רעזיד טָאה -- ,בלַאק םענעדלָאנ םעד יו ,טָאג רעדנַא
 ןוא םוטנגייא עכעלטסירק טנעה ערעייז ןיא ןּפַאכנײרַא יו קעווצ רעדנַא ןייק
 -ַאד רילעּפַא ךיא .ץנערוקנַאק רעייז ךרוד ,םירחופ ערעדנַא עלַא ןריניאור וצ
 רעד ןצונ ןייק טינ ןעגנערב עכלעוו ,ןפרואווסיוא עזָאלטַאנ עזיד לָאז ןעמ םור
 .ןענַאד ןופ ןקישרַאפ וצ ,דנַאל

 .ןעגנולעג טינ םיא זיא ןַאלּפ-החיצר ןייז ,ןעקנַאד וצ טָאג

 סָאװטע ןסייוו רימ עכלעוו ןנעוו ,רערעדנאוונייא עשידיי עקידרעטעּפש יד

 ,ליזַארב ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ,ןדיי 23 ןעוועג ןענייז ,סטמיטשַאב

 -ארב ןופ טָאטשטּפױה יד ,ַאיהאב ןיא טניואוועג ןבָאה ייז ,1654 טסברַאה

 ןבָאה רעדנעלָאה יד ןעוו .גנוריגער רעדנעלָאה רעד ןופ ץוש רעד רעטנוא ,ליז

 ןעמוקַאב ןבָאה ןזעגוטרָאּפ יד ןוא (1642) ליזַארב ןיא טכַאמ רעייז ןרָאלרַאפ

 -וצ ערעדנַא ןכוז ןוא ךיז ןפיולעצ טזומעג ןדיי יד ןבָאה ,טכַאמרעביוא יד

 ,םַאדרעטפמַאיינ ןופ ןפַאה םייב ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ןעוו .רעטרע-סטכולפ

 -נַאוװניײיא עכעלקילנמוא יד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה ,קרָאיוינ עקיטציא יד

 -ּפָארַא ייז טָאה ןעמ .עזייר רעייז רַאפ ןלָאצַאב וצ סָאװ טימ טינ ןבָאה רערעד

 -רַאפ רעטעּפש ןוא ןטלַאהַאב ןעמ טָאה שזַאגַאב רעייז רעבָא ,ףיש ןופ ןזָאלעג

 רעדיילק ןוא םירפס ,ּפעט ערשכ ,רעטכייל עקידתבש יד ."ןָאשקַא , ןיא טפיוק

 טָאה ןַאטיּפַאק רעד .דלוש רעייז ןקעד וצ גונעג ןגָארטנײרַא טנעקעג טינ ןבָאה

 דוד ,רערעדנַאװנייא יד ןופ ייווצ ןוא ,טאר-מאטש םוצ טדנעוועג ןאד ךיז

 ןרָאװעג טצעזעגניירַא ןוא טריטסערא ןענייז ,סויזָארבמַא השמ ןוא לעארזיא

 .שינעגנעפעג ןיא

 -יולגרעבא ןשיווצ ,דנַאל דמערפ א ןיא עגאל רעייז ןעוועג זיא ךעלקערש

 -כַארַאפ ןוא טכַאדרַאפ טימ טקוקענ ייז ףיוא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עשיב

 םנכייצ יד .ןרעדעי ףיוא ארומ ַא ןפראװנָא טנעקעג טָאה ןעזסיוא רעייז .גנוט

 ףיוא ןסענעגנייא ןעוועג זיא עיציזיווקניא רעד ןופ סעּפאל עכעלקערש יד ןופ

 םימ ,ןניוא ערעייז .רעמינּפ עטנקירטענסיוא עטצראוושראפ ,עראד ערעייז
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 ןוא קערש ןופ קורדסיוא ןַא טאהעג ןבָאה ,רעכעל ערעייז ןיא ןעקנוזעגנייא
 וצ .הלבח יכאלמ ןופ טגָאירַאפ זיא רעכלעוו ןקידניז א ןופ ןגיוא יד יו ,ארומ
 -רימַאנמוא ,ןשיטסימ ןימ ַא ךיז ןיא טאהעג ןניוא יד ןבָאה טייצ רעבלעז רעד
 סרעּפרעק עראד ערעייז ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז רעדיילק ערעייז .ןייש ןכעל
 ,ןשטנעמ עקידעבעל יו סעלדישארטס יו רעמ ןעזעגסיוא ןבָאה ייז ןוא

 ןיא רוּפש ןייק ָאמינ זיא ,ענעגנַאפעג ייווצ יד ןופ ןרָאװעג זיא םע סָאװ
 זַא ,ךעלגעמ .ןטקַאפ עזיד ןעמענ רימ ןענַאװ ןופ ,טאר-טָאטש ןופ ןוויכרא יד
 -קעװַא ןוא ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה ןעמוקעגנָא רעירפ ןענייז סָאװ ןדיי יד
 יד לייוו .םיובש ןוידּפ הוצמ רעד רַאפ טײקמערַא לסיב עטצעל רעייז ןבעגעג
 ןעיירפ םענעגייא רייז ןופ ןזָאלסױרַא טינ לַאפ ןייק ףיוא ייז ןטלָאװ עטמַאאב
 | .ןליוו

 םעד ןרעייפ טזומעג ייז ןבָאה ןדנעטשמוא עכעלקערש עכלעזא רעטנוא
 םעניילק ַא ןיא .עקירעמַא ןיא רוּפיכ-םוי רעמשרע רעד ,רוּפיכ-םוי ןקילייה
 רַאפ הליחמ ןטעב וצ ןבילקעגנעמאזוצ ךיז ייז ןבָאה טָאטש קע ןיא רעמיצ
 סָאװ םירוסי ןוא תורצ יד יו טקנוּפ !רעדניז עסיורג .דניז עסיורג ערעייז
 .םיאמח ערעייז ןשַאװאוצּפָא גונעג ןעוועג טינ ןענייז ןענַאטשעגסױא ןענייז יז
 רעד ןוא ,הסיפת רערעטצניפ ןיא טעטכַאמשעג ןבָאה רעדירב ערעייז ןופ ייווצ
 ךעלקערש ,ןגיוא יד רַאפ ןקלָאװ רעצראווש א יוװ ןעגנַאהעג ןדעי זיא קנַאדעג
 יד ןעגניז וצ ןבױהעגנַא טָאה רע ןעוו ,עמיטש סנזח םעד ןעגנולקעג טָאה
 יז ןעוו ,ןרָאי יד ןָא טנַאמרעד טָאה סע ."ירדנ לכ, ןופ רענעט עקירעיורט
 -יצ ,עינַאּפש ןופ ןרעלעק ערעטצניפ יד ןיא ירדנ-לכ ןבלעז םעד ןעגניז ןגעלפ
 -ַאמיױא ןפיוא עדנע עמאזיורג א ןוא לַאפרעביא ןַא רַאפ עלייוו עדעי קידנרעט
 .עפ-ַאד

 ןיא טצישַאב ךיז ייז ןבָאה ,ליזַארב ןיא ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ,רעירפ
 ןטכידעג ןיא טרָאד .טסניד-סטָאנ ןטכירּפָא טפראדעג ןבָאה ייז ןעוו ,דלַאװ
 -אב ןעוועג ייז ןענייז ,רעמייב עטכידעג יד ןופ ןטָאש םעד רעטנוא ,דלַאװ
 רעד טנעסעווייטס .ןקערש ענייא ןיא ןעוועג ייז ןענייז ָאד .טנייפ ןופ טציש
 ןלעוו ייז ןוא מָאטש ןופ ןביירטרַאפ טנָאקעג ייז טונימ עדעי טָאה ,ןַאריט
 -- -- -- עדנע ןַא ןָא ןרעדנַאװ ןזומ רעדיוו

 -עמ יד ןוא רעכעה ןוא רעכעה ןביוהעג ךיז טָאה עמיטש סנזח םעד ןוא
 | .טכַאמ רעמ ןגירק ןביוהעגנָא ןבָאה רענ

 .םומ רעמ טימ ןוא טכַאמ רעמ טימ ,רעכעה
 ץגנַאל א ייז טָאה עכלעוו ,גנונעּפָאה יד .םלוע רעד ןרָאװעג זיא רעקיטומ

 .ןרעקקירוצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןזָאלרַאפ טייצ
 יו םנייוועג ,טנייוועג ייברעד ןוא ןעגניזטימ ןבױהעגנָא ךיוא ןבָאה יז

 .ןענייוו רָאנ ןָאק דיי א
 םעד ןזָאלרַאּפ טייהרעלימש ,זייווכעלסיב ןבָאה ייז ןעוו ,רעטעּפש ןוא

 ,למיח םוצ ןגיוא ערעייז ןביוהעגפיזא ייז ןבָאה ,לַאקָאל
 -דָאה ןקיאור םעד רעביא טריצַאּפש טָאה ץנַאלג ןלופ ריא ןיא הנבל יד

 | .ןעגנוניואוו ערעייז וצ געוו םעד ןטכױלַאב ייז ןוא ןָאס
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 ןייטשדלַאג דוד
 1868 ןיא ןריובעג

 1885 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1931 רעבמעװָאנ ןט24 ,םעד ןברָאטשעג

 טדערענ םי םוצ בָאה ךיא

 טכַאנ רעד ןופ ךשוח ןיא בָאה ךיא
 .טדערעג םי םוצ ייוו ןסיורג ןיימ
 טכארמרַאפ ןַאד רע זיא ןזעוועג
 .טעבעג ןיימ וצ טכרָאהעג טָאה ןוא

 ,ייוו ןיימ םוא רע טגָארמ רעטציא ןוא
 .טמורב ןוא ץרעמש ןסיורג רַאפ טזיורב ןוא
 יירשעג ןייז וצ וצ ךימ רעה ךיא
 .טמוטשרַאּפ קערש רַאּפ ביילב ןוא

 לניופ רעטעשזדנָאלברַאפ רעד

 דנַאל-ןענוז ןטייוו ןופ זיא סע
 .ןעמוקעג ָאד לניופ ַא

 דנַארב רעייפ טימ טָאה למיה רעד
 .ןעמולב ענעי טרָאד טברַאפעג

 םורַא טכוז רע
 ,םולב א ,זָארג ַא
 ,למילב שימייה ַא טכוז רֶע
 טלַאק םַאזנייא ןוא
 דלַאװ רעד םיא זיא
 ,למיה רעד םיא זיא דמערפ ןוא

 קייר טס ןיא

 ?ןענישַאמ יד רעמ טינ ןשיור סָאוו
 ? קעװַא רָאטיערעּפא רעד זיא ואוו
 ,ןעניד טשינ רעמ סָאב םעד ליוו ףאלקש רעד
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 .ןעניגַאב ןופ רעמ ןעװעצַארּפ טינ
 .קער ןייק רעמ םיינ רע ,טינ מּפעטמש רע

 ,"רעטסייב, רעד רעמציא םינ םעברַא סָאװ
 ? קירבַאּפ ןיא רעמ טינ רע טמוק סָאװ
 ,רע טסייה יו ,םייח 'ר ,השמ 'ר
 ,רע טסייוו יצ ,לחומ טייז ,םיא טגערפ ,ונ
 ,קילג ןופ ,ור ןופ ,ןבעל ןופ

 ןזייוו ךיז רעסערּפ רעד טינ טמוק סָאװ

 ? טפַאש רע ואוו ,ּפַאש ןיא ,םונהיג ןיא

 ןזייא ןטימ ףמאק ןייז ןיא ןַאמ רעד

 ,ןזייװַאב רעדנואוו עדנעניוטש ןָאק

 ,טפַאלקשרַאפ רעטציא זיא סָאװ ,ןַאמ רעד

 ,רעטסוּפ ןוא ,טציא ּפַאש רעד טרעוו טסוּפ ןוא
 ,קירוצ ךיז טיצ רעטעברַא רעד
 רעטסואווַאב טציא טרעוו רעטעברַא רעד

 ,רעטסומ ַא רעפמעק ַא םלַא זיא ןוא
 .קילג םענענייא ןייז רַאפ טפמעק רע

 רע גנו ח

 ןטעב לעוװ ךיא ביוא ,טנַאה ןיימ לָאז ןרָאד ןוא
 .ןטעז ךימ ןַאק סָאװ ,םיורב ןסיב א ךייא ייב

 ,ןעמוטשרַאפ רימ ייב זדלַאה ןיא טרָאוװ סָאד לָאז ןוא
 ,ןעמוג ןיימ וצ רימ גנוצ יד לָאז ןּפעלק ןוא
 ,םערעדעג יד ןיא ףימ רימ לָאז ןנָאנ ןוא

 ,םערעוו עקירעגנוה יו טרָאד ןעשזירג ןוא
 ןעמעשטשראפ טסעפ עניימ ןּפיל יד לעװ ךיא
 .ןעמענ טינ טיורב-למעב ןייק ךייא ייב לעװ ןוא

 ,ךייוו ןוא דלימ ךימ דניק ןיימ טגערפ ןַאד
 ? ךיילב ,קיר'יורמ םזיב :דניק קיצנייא ןיימ
 : לימש טרעטסילפ ,םַאזננַאל טרעטסילפ ןוא

 ,ליפ טינ טעב ךיא ,ַאּפ רעטונג ןיימ

 ! טסָאה וד ביוא ,רָאנ טיורב ןסיב ַא

 .(טסָאקעג ימ םיא טָאה ןטעב סָאד)

 ,רערט א ףיוא טמוק רימ ייב גיוא ןיא

 .רעמ טינ טעב ןוא ,דניק ןיימ טעז סָאד



 יקצודאר םהרבכא
 1868 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1928 ,ץרעמ ןט21 םעד ןברָאטשעג

 |נע ר ב יד ייב

 .א

 ןגערב יד ייב ,ןגערב יד ייי)
 : םומש ןוא ליטש
 טרעמוארַאפ ןוא ,שילָאכנַאלעמ
 ,םוא ךיא ייג

 ןגערב יד וצ ,ןגערב יד וצ
 וצ ןעמוק
 ןלעוו עדימ ,ןלעװ עבירט
 .ור ןבָאה

 ,ןלעװ רעדנַאװ ,ןלעוו עביל
 : םרָאװ ןיימ טרעה
 ךיז טרעק ריא ןעוו טַאמייה ןיימ וצ
 .םרָאד ריא טסירג

 .ב

 םענייק טינ ןיוש "םייה, רעד ןיא בָאה ךיא
 .,טרָאד ןרעטלע ןייק ,טניירפ ןייק
 ,ןגָאלשעצ ןוא טביורעצ עקזייה יד
 .טרָא עקילייה'ס ט'רכק'ַאב

 ךשוח ןוא ,למעטש סָאד םערָא זיא'ס
 .ץרַאװש ןוא ,לקניוו ןדיווטעי ןיא
 ,וטסקנעב עשז-ןעמעוו ךָאנ ןוא סָאװ ךַאנ
 . ?ץרַאה עטנלע ןיימ ,םערָא ןיימ
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 1868 ןיא ןריובעג

 1891 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1943 ןיא ןברַאטשעג

 דנַאלייא סילעי

1 

 ,רעייפ ןופ יו טפיול ,ךעבענ ,דיי רעמערָא רעד
 ,טריוורַאפ ךעלקערש ןוא ןגָאלשרעד
 ,רעיירפ ןעמעטַא ןענָאק ,טרָא ןַא ואוו טכוז רע
 ,טריניאור ,ןכַארבעצ זיא םייה ןייז

 ,ןגעמרַאפ סעצנַאג ןייז ןעמ טָאה טבױרעגקעװַא
 ; םיונ ןיא ,טנלע ןיא םיא ןזָאלעג
 ,ןגייל וצ ואוו ּפָאק ןייז ,רע טכוז םייה ץיינ א
 .םיורב ףיוא ןענידרַאפ וצ ואוו ןוא

 ןבעל ןעמערַא ןייז ןצישַאב וצ טכוז רע

 ,ךייט ַא רע טסיגרַאפ ןרערט ןוא
 ןבעגעג ןענעז עקירעמא ןיא ,סייוו רע
 .ךיילנ ןעמעלַא רַאפ טכער

 ,גערב םעד וצ םיוק ךיז רֶע טגָאלשרעד תורצ טימ

 : גערפ א םיא טינ ןוא דנַאליײא םילע טמוק ָאד

 ? ךַאפ א וטסָאה יצ ?ךַארּפש ַא וטסנעק יצ

 ? ךס א טלענ ךיז טימ וטסגנערב יצ

 .ןייג רֶע זומ קירוצ ! ןיינ : טרעּפטנע דיי רעד

 :ןיירפע ר

 ,דנַאליירּפ ןופ ץענערג יד !דנַאלייא םילע ,ָא
 ! טסיב וד ךעלקערש יוװ ,םאזיורג יו
 ,תוחור רָאנ ןענַאק סָאד ,תוחיצר עכלעזַא
 .טסיזמוא עטנָאלּפעג יד טסגָאלּפ וד
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 ,ןעמואוושרעד םיוק םי םעד ,ןעמוקעג תורצ טימ

 ,ןעזרעד טייחיירפ רעד ןימעג יד
 ,דנַאליײרפ ןופ ץענערג יד ,דנַאלייא סילע טמוק ָאד
 ! ןייג טינ רעטייוו טסנַאק וד ! טלַאה : טגָאז ןוא

.2 

 ,סעטַארג ענרעזייא טימ ,רעכערברַאפ ערעווש יו
 ; טכַאװַאב ןוא טמַאצרַאפ ,ןסָאלשרַאֿפ
 ,סעטַאט ןוא סעמַאמ טרָאד ןעייטש עטלפייווצרַאפ
 .טכַאנ יד יו ױזַא רעטצניפ !ךא

 ,רעטכעט רעדָא ןיז ,ענעגייא ָאד ןבָאה יז
 ,ךיז וצ ןעמענ ייז ןליוו סָאװ
 ,רעטכעלעג טימ ,בָארג זיא ,ןטמַאַאב א טגנערפ ןוא
 !ךיג ױזַא םינ ! ַא :טרָאװטנַא ןייז

 ,ןרעהרַאפ ייז ףרַאד ןעמ ,ןטלַאהרַאפ ייז טָאה ןעמ

 . . . טכייליפ ךָאנ קירוצ ייז טקיש ןעמ
 ,ןרערט ערעטיב טימ רעדניק יד ןענייוו ַאד
 .טכייפ טרָאד ןדָאב םעד ןכַאמ ייז

 .רעשמ ןרַאפ טלַאפ ןעמ ,ןעמ טביירש ןָאטגנישַאװ ןייק
 !רעהַא םיא טינ !וינעטַאמ ןיימ רימ יירפ טזָאל יי

 ,ךַאז יד זיא טָא רָאנ
 ,ךס ןייק טינ טדער ןעמ
 ,ךאווש ,רעדייל ,דנַאל םעד רַאפ זיא רע
 ,ןיינ ןעמ טגָאז םיוק ןוא
 !ןייג רע זומ קירוצ

 :ןיירפע ר

 ,דנַאליירפ ןופ ץענערג יד !דנַאלייא סילע ,ָא

 .וו .זַא .א

3 

 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד דָארג זַא ,טרעדנואוו סע

 ,טכער םימ ,טייהיירפ טימ לופ דנַאל ַא

 ,ןמטָאש אזַא ,קעלפ אזא ךיז ףיוא ןבָאה לָאז

 ,טכעלש ,םַאזיורג ױזַא ןעלדנַאה וצ
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 ,ןרעטש טכַא-קיצרעפ ןופ הנידמ עפיורנ יד

 ,טלעוו לייט רעטסיירפ רעד ,רעטסעב רעד

 ,ןרערט ןופ רעיוט ַא ,לזדניא א ןבָאה לָאז

 .טלעווק ןעמ ןוא טנָאלּפ ןעמ ןשטנעמ ואוו

 .רעדניק ענייז ,יורפ ןייז ּפָא ןַאמ ַא ןופ טסייר ןעמ

 שטיטװעלומש המלש

 ,טכַאמענ סע טרעוו קיצרעהגנירג יו

 רעדניש רעד סיוא טדיינש'ס סָאװ ,ץרַאה א יו ךיילנ רָאנ

 .טכַאלשעג זיא גנַאל טינ סָאװ ,סקָא ןופ

 ,קעלפ רעייא ּפָא טשַאװ ,ןרערט עזיד םיוא טכייוו
 ! קערש ןוא רעדיוש םעד לזדניא םעד ןופ ּפָא טקעמ
 ,ריט יד טנפע יירפ

 ,ריבנ ןוא םערָא רַאפ

 : ריא טלָאז ןנָאז טייקכעלטניירפ טימ

 ! קילג טימ ! ןעמָאקליוו
 . . קירוצ טינ טקיש !ָא

 :ןיי ר פ ע ר

4 

 ,דנַאליײרּפ ןופ ץענערג יד !דנַאלייא סילע ,ָא

 יִא ב-לוק ס רע ד

 (דייס-טסיא רעד ןופ דליב א)

 ,ינעב טָאה תורצ טימ

 ,ינעּפ ַא ןגָארקעג

 ,עמַאמ עמערָא יד טרעטַאמעג

 ,ןעילטנַא סע טָאה יז

 : ןעירשעג רעטיב ןוא

 !ןעמאזראפ טייצ-לוקס טסעוו ,לענש ףיול

 ,ןֿפָאלעג זיא רע ןוא

 ןפָארטעג טָאה רע זיב

 : עליפ ןרעדיוש טכַאמ סָאװ ,דליב ַא
 ןמימניא רָאנ סָאנ ןיא

 ,ןטירטס רעדייס-טסיא ןופ

 .עילימַאפ 8 טרָאד זיא ןנעלעג

 ,ןסױטשרַאפ ןוא טמעשרַאפ
 ,ןסיורד טייקמערָא יד

 ,ןכָארבעצ לבעמ יד ,רעצרעה יד

 ,סעלא זיא ןרָאלרַאפ

 ,תולד ןופ טלייטרוארַאפ
 .ןוחמב לקערב ןייק ,געווסיוא ןייק

 ,ןענאטשעג זיא טייז ןיא

 ,ןענַאוו ןופ טינ טסייוו ןעמ

 .סענעּפ עכעלטע טימ רעלעט ַא

 ,רעטיב טָאה יָאב-לוקס רעד

 ,רעטיצ א ןבעגעג

 .סע ןעזרעד טָאה רע ןעוו -- !רעדיוש ַא

 ,ינעב טָאה ןרערט טימ
 ינעּפ עקיצנייא ןייז

 ,רענייק טינ לָאז ןעז ,טגײלעגקעװַא
 ? ןטנעס יד טימ : טכַארט ןוא
 ןטנעררַאפ רעוו םעוו יצ
 . . . רענייװַאב ןסַאג יד רַאפ םייח ַא
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 יו וו וו
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 ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא

1 

 ,קעוװַא טסרָאפ וד ,טסיירט ןיימ ,דניק ןיי
 ; רעטונג א ןוז ַא ייז ,עז
 קערש טימ ןוא ןרערמ טימ טעב ךיד
 .רעמומ עביל ,ץיירט ןייד

 דניק קיצנייא ןיימ ,דניק ןיימ ,טסרָאּפ וד
 .ןעמי עטייוו רעכירַא
 ,טנוזעג ,שירפ רָאנ ןיהַא םוק ,ךַא
 . . . ןעמַאמ ןייד סעגרַאּפ טינ ןוא

 ,קילג טימ םוק ןוא טנוזעג רָאפ ,ָאי

 ,קיש לווירב ַא ךָאװ עדעי ,עז

 .קיווקרעד ,דניק ןיימ ,ץרַאה סעמַאמ ןייד

 :ןיירפער

 ,ןעמאמ רעד עלעווירב ַא
 ; ןעמאזראפ םינ וטסלָאז
 ,דניוושעג ביירש
 ,דניק סעביל
 ,המחנ יד ריא קנעש
 ןזעל עלעווירב ןייד טעוװ עמַאמ יד
 ,ןזענעג טרעוו יז ןוא
 ,ץרעמש ריא טסלייה
 ץרעה רעטיב ריא
 ,המשנ יד ריא טסקיווקרעד

.2 

 ,ןײלא ןיב ךיא רָאי עטכַא סָאד
 ,ןעמואוושרַאפ טייוו זיא דניק ןיימ
 ,ןייטש יו טראה זיא ץרַאה שירעדניק זייז
 .ןעמוקאב טרָאװ קיצנייא ןייק

 ,םומ ןבָאה רָאנ דניק ןיימ ןָאק יו
 .- } טוג רעייז טרָאד ןיינ םיא זומ סע ? ןַבעַל ןייז ןייא םיא טייג יו
 ! ןבעג םיא טָאג לָאז יאוולה
 ,ווירב טרעדנוה א טקישעג םיא בָאה'כ
 ,ףירגַאב םוש ןייק ךָאנ טָאה רע ןוא
 .ףימ ןענייז ןדנואוו עניימ יו

 :ןיירפע ר

 ןעמַאמ רעד עלעווירב א
 וו .זַא .א
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 ,זיוה עכייר ַא קרָאי-וינ טָאטש ןיא
 ,תונמחר ןָא רעצרעה טימ
 ,סיורג רָאנ טבעל רע ,ןוז ריא טניואוו טרָאד
 ; תונתמ עכעלטענ טימ
 ,ייווצ רעדניק ןוא יורפ ענייש ַא
 ,ןטלַאטשעג עקיטכיל טימ

 ,ייז ןופ טלעווק ןוא טציז רע יו ןוא
 .ןמטלַאהרעד ווירב ַא רע טָאה
 ןעשעג זיא סע ,טיוט רעמומ ןייד
 ,ןעזרַאפ יז וטסָאה ןבעל ןיא
 .ןעוועג שטנואוו רעטצעל ריא זיא סָאד

 :ןיירפער

 ,ןעמאמ רעד לשידק ַא

 ; ןעמַאזרַאפ טינ וטסלָאז
 ,דניוושעג גָאז
 ,דניק םעביל
 ,המחנ יד ריא קנעש
 ,ןרעה לשידק ריא טעוו עמַאמ יד
 ,ןרעג רבק ריא ןיא
 ,ץרעמש ריא טלייה
 ,ץרעה רעטיב ריא
 .חמשנ יד ריא טסקיווקרעד



 ווַָאניראמ בקעי
 1869 ןיא ןריובעג

 1892 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 "טפומ , רעירָאטעלַארּפ ַא יו

 ,זיוה-טנעמענעט א ןיא זיוה-טנעמענעט ַא ןופ)
 ; ןײדַא רבק ַא ןיא סױרַא רבק ַא ןופ
 זיולב רָאנ רע טייברַאפ רבק םעד ,רבק םעד ,ךא
 ןייּפ ןוא רעטראמ רעד ,טוביח ןופ םייוניע יד
 !ןייז רעקיבלעז רעד םעיינ ןיא רבק ןיא טעוו

 ,ןָא טמוק גנילירפ רעד ,רעטניוו רעד זיא קעווַא
 ,דלעפ ךרוד ןוא דלַאװ ךרוד ןוחצנ טימ טנַאּפש רע
 ; דלעה רעדנניז א יו טצנַארקַאב ןעמולב טימ
 ןָאפ ענעטכַָאלפעג-ןלַארטש ןייז טרעטמַאלּפ סע

 .טלעצעג-למיה םענעדייז ןיא ,ןעָאלב ןיא

 געט ךרוד ןוא טכענ ךרוד םיחבש םיא ןעגניז סע

 ; גנַאל ױזַא םמוטשעג ןבָאה סָאװ ,ךעלעגיופ יד
 ; געוו ןייז ןזיור טימ ןטָאשַאב טָאה דלעפ סָאד

 ; קנַאשענ-םימשב א םיא טקנעשעג טָאה דָאס רעד

 .גנאזעג-לעבוי ַא םיא טסַאפרַאפ טָאה דלַאװ רעד

 דלַאוװ ןיא לניופ ןופ ךיז גנאזעג סָאד טבעוו םע

 ,דיל קילייה ַא ןיא ןלַארטש ןוא םימשב טימ

 טסעפ םענעדלָאג םוצ האירב עדעי טפור סָאװ

 .דיירפ ןוא םייהיירפ ןופ ,ןוחצנ-סגנילירפ ןופ

 ,טלַאשרעד הריש עקיטכיל יד רָאנ יוו ןוא

 טסענ ןוא רעמיוב ןופ ןעילפ ןוא ןעיצ ןַאד

 ! טסענ עקילייצמוא בוט-םוי ןפיורג סרוטאנ םוצ

 . טסעּפ טנעמענעט ןייז ןופ שטנעמ רעד ךיוא טיצ סע

 ? בייל ןרעגָאמ ןייז רע טּפעלש ואוו ,רימ טגָאז ,ךַא
 ? דרעפ ַא יו טנַאּפשעג טומרא ןייז רע טּפעלש ואוו
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 5 חָאגיראמ בקעי

 ? בייוו ןייז רע טּפעלש ואוו ,רעדניק יד רע טּפעלש ואוו
 ?דרֶע רענירג-גנוי רעד ףיוא ,דלעפ ןפיוא ? דלַאװ ןיא
 ? טרעהרעד גנילירפ ןופ ןפור סָאד ךיוא רע טָאה

 רָאלּפ ןדנעילב םוצ סע דניצַא רע טיצ ןוא

 ,ןַא ןביוא טסעפ םייב ןציז ןטרָאד טעוו ןוא

 ,רוטאנ-רעטומ רעטלַא-גנוי רעד ןופ סיוש רעד ףיוא

 ןָארט םענעגנָאהַאב ןעמולב טימ ,םענירג א ןיא

 ? ןָאפ ענעטכַאלפעג ןלַארטש ןופ סגנילירפ רעטנוא

 ,זיוה-טנעמענעט א ןיא זיוה-טנעמענעט ַא ןופ
 ; ןײרַא רבק ַא ןיא סױרַא רבק ַא ןופ
 -- זיולב רָאנ רֶע טייברַאפ רבק םעד ,רבק םעד ,ךַא
 ןייּפ ןוא רעטראמ רעד ,טוביח ןופ םייוניע יד
 . . ןייז רעקיבלעז רעד םעיינ ןיא רבק ןיא טעוו

 רעזָאלטע ברַא רעד
 ,טכַאמשרַאפ ןוא טקנערקעג
 ,טכַאניײב זיב ירפ ןופ
 ; טיונ ןוא רעגנוה ןופ ןבירמעג
 ,ור ןָא ןוא ,דיירפ ןַא
 ואוו טכוזעג ךיא בָאה
 .טיורב ראפ ןפיוקרַאפ וצ ימ ןיימ
 קירבַאפ רעדעי ןיא
 ,קילג טוואורּפעג ךיא בָאה
 ,טנאקירבאפ-רעה ןדעי טנערפעג
 ,טלָאװעג טלָאװ רֶע ביוא
 ,טלָאצעג ןבלַאה רַאּפ
 .טנַאה עקיסיילפ ַא ,עטוג א
 ימ ןיימ זיא טסיזמוא
 ,ירפ ץנאנ ןופ ןעוועג
 ,טדנעוועג ךיז בָאה ךיא ןעמעוו וצ
 ךיא בָאה רעפטנע ןַא
 : ךינ ףיוא ןעמוקַאב ץלַא
 ! טנעה ןייק ןבָאה טשינ טנייה ףרַאד ןעמ,
 ,טנַאה ַא טנייה סָאװ וצ
 ?דנַאטשרַאפ טימ שטנעמ ַא
 ! טָאג קנַאד ,ןשטנעמ ןייק ןעמ ףראד טנייה

 זיוה-וצ ךיז טציז ריא

 ,םױרַא זדנוא טקיש ןוא

 ,טָאה ריא ביוא ,דניק רעייא רעהַא

 ; טנעה ןייק ןפרַאד רימ

 טנעצַארּפ טרעדנוה טימ

 ; ןישַאמ יד טנייה טפַאש רעטקישעג

 ,םוט יז רָאנ סָאװ ןוא
 ,טוג ןוא קיליב זיא

 : ןיז ןייק טינ יז טָאה "ןקיירטס, םוצ

 ,טיורב ןייק טינ ףרַאד יז
 ,דיילק ןייק ,טינ ךיש ןייק

 ; יירד ַא לדער א ןוא ּפַאק ַא למיוב רָאנ

 דניוושעג טנרעל סָאד

 -- דניק קירָאיײטכא ןַא

 ?! ייֵג ,ייג -- ,םענייק טשינ טנייה ףרַאד עמ

 ,טמעשרַאפ ,טקידײלַאב

 ,טמעלקעצ ,טרעטיברַאפ

 ,דילנ ןייק טינ ליפ ךיא ,ןכָארבעצ
 ,ליצ ַא ןָא ךיא ייג
 -- ,ליטש רעד ןיא ןייוו ןוא
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 ,דימ וצ ךיא ןיב ךיוה ןענייוו וצ
 ןיײלַא ךיז גערפ ךיא
 : ןייוועג ןליטש ןיא
 ? דניצַא ןרעוו רימ ןופ טעוװ סָאװ
 קירוצ ךימ טביירט ןעמ
 ,קירבַאפ רעדעי ןופ

 : טניוו רעד -- ןקלָאװ םעד יו ױזַא

 יּפ

 ןָאגיראמ בץקעי

 ,טנעלַאט ןיימ ,םיילפ ןיימ

 טנעה עקיליוו עניימ
 ; רעמ טנייה ןבָאה טינ רענייק ףרַאד
 דניצַא ןייז טעוו סָאוװ
 ! ?דניק ןיימ ןוא יורפ ןיימ טימ
 ...!רערט א ךָאנ רערט א טרעפטנע סע
1895 

 ןרענָא
 (הנתמ ַא ,גניר-רעטעברַא ,1 שטנערב סםעד)

 ,רָאה עסייוו ערעזדנוא רַאפ טעקּפסע }
 !םעכילּפ ערעזדנוא רַאפ טקעּפסער
 ,ןיורק יד ךיז ףיוא ץלָאטש ןנָארט ייז
 ,םוחי ןסיורג ןופ ןיורק יד

 ,ןיורק יד זיא טנשריענ טשינ ןוא

 : תובא תוכז ךרוד טינ טמוק יז

 טדימשעג ןיילא יז ןבָאה רימ

 .תובשחמ ענעגייא ןופ

 ,דלָאנןלאעדיא ןטסנייר ןופ
 ,טרעמַאהעגסױא יז רימ ןבָאה
 גערב ַא ןָא תונשקע טימ ןוא
 .םרעמַאלקעגנייא ךיז ריא ןיא

 ,רָאה עסייוו ערעזדנוא רַאפ טקעּפסער

 ! םעכילּפ ערעזדנוא רַאפ טקעּפסער

 ,ןָאפ יד ייז רעביא טרעטַאלּפ סע

 ,סוחי-ןרענָאיּפ סיורנ ןופ

 ןָאפ רעזדנוא זיא טבראעג טשינ לייוו

 : ןברָאטשרַאפ גנַאל תורוד ןופ

 ,טבעוועג ןיילַא יז ןבָאה רימ

 .ןברָאפעג טולב ןנייא ןיא

 רעקילדנעצ סרעטניוו ןבָאה'פ ןעוו
 ,טמערוטשעג ּפעק ערעזדנוא רעביא

 שטנעמ-רעדורב ןוא ךיז רַאפ רימ ןבָאה
 .טמערופעג טלעוו עיינ א

 ,טיינשרַאּפ ּפעק ןבַאה סרעטניוו יד
 .ןעמוקעגוצ טשינ ץירַאה םוצ
 טיומעג טשינ טָאה טייצ ןופ טסָארּפ רעד
 .ןעמולב-גנילירפ יד זדנוא ןיא

 --- גנוי ןענייז רימ ,טלַא ןענייז רימ

 -- ןעניגַאב יא ,טנווָא יא

 ,העש-נָאטימ ענעדלָאנ יד ךיוא ןוא

 .ןעניפעג זדנוא ייב ריא טנָאק

 ,גייווצ ןענייז רימ ,םַאמש ןענייז רימ
 ,תורוד ןוא רוד ןענייז רימ
 ,םיוב םעד זופ ןעלצרָאװ ןענייז רימ
 ,תוריּפ יד םיוב םעד ןופ ןיא

 ,רָאה עטייוו ערעזדנוא רַאפ טקעּפסער

 ! סעכילּפ ערעזדנוא רַאפ טקעּפסער

 ,טלַא ןרָאי ןיא זיולב ןענייז רימ

 ; תוחילש רעזדנוא ןיא גנוי ךָאד

 ןָאפ יד זדנוא רעביא טרעטַאלפ סע

 .סוחי-ןרענָאיּפ ןסיורג ןופ
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 קינשזוינק ערלעו
 1869 םורַא ןריובעג

 ? ןברָאטשעג

 ארוב רעקילייה ,ָא

 לנילפ ענייד סיוא טיירּפש ,ארוב רעקילייה ,8

 טכַאמ רעכעלטעג ןייד טימ ץיש ןוא

 ןעלגָאװ ,ךיז ןנָארט סָאוװ ,עדימ רערעדנאוו יד

 ; טכַאמשרַאפ ןעמי ײלרעלַא ףיוא

 ,םירג עטנלע יד ,רעדירב ןוא רעטסעווש יד
 ,טנַאה רעשרעדרעמ א ןופ טגָאיעג
 ,תונידמ עדמערפ ןיא ןעמיווש ןוא ןעמיווש סָאװ
 .דנַאל א ןוא םייה ַא ןכוז ןוא

 ןצישַאב ,ןטיהַאב למיה רעד ייז לָאז סע
 .געוו ןיא ןרַאּפעג עלַא ןופ
 ,ןעמיווש רעייז ןייז לָאז גנושטנעב טימ ןוא ןוז טימ
 .גערב םוצ ןעמוק רעייז קילג טימ

 עקירעמַא ןיא זיא ןַאמ ןיימ

 ,עקירעמַא יא זיא ןַאמ ןייזג
 ; ןקאב ןיא זיא ןוז ַא
 ,עקירפא ןיא זיא רעטייווצ א

 ! ואוו טסייוו טָאג -- רעטכַאט ַא

 ,עלעגיופ ןיימ ,יז זיא טקישרַאּפ
 ,םיוב ריא ןופ ןבירטרַאּפ
 : רָאנ םולח ןיא םוא ייג ךיא ןוא
 ? םייה ןיימ זיא ואוו ,זיא ואוו

 ,םומטעמוא זיא ץרַאה סעמַאמ רעד
 -- טיצ ןוא טסייר המשנ יד
 ,ךס א רָאג ןעמייה ,יוא ,בָאה ךיא
 ! טינ ךיא בָאה רעבָא ור
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 טיווק לי ה סירַאמ

 1870 ןיא ןריובעג

 1887 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1933 ,רעבָאטקָא ןט8 םעד ןברָאטשעג

 רערעדנַאװ ַא ךיוא
 (* "לעראקסאפ, ןדנזיירטימ ןיימ וצ סורג ַא)

 ןרָאי עטלַא יד ןיא ןיב ךיא ךיוא

 ; ןעוועג רערעדנַאװ לקיטש א

 ,ןרָאפאב טעטש ליפ בָאה ךיא ךיוא

 .ןעזעגנַָא רעדנואוו ליפ בָאה ןוא

 ןעמאזוצ ךייא םימ ןעזעג בָאה ךיא

 ,טַאלב שינָאגרַאשז קיצומש א

 ןעמארג ןיא ןוא ץזָארּפ ןיא טפמיש סָאװ

 .טרפבו ללכב טריטסעטַָארּפ ןוא

 ןליוו ןזייב ךרוד ןוא טייהמוד ךרוד

 / רעיש א ןָא ןניל יז טביירש

 ןליווקסאּפ ?עשיאיײטרַאּפמוא , ןוא

 .ריא ןטכַארַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ףיוא

 ןמעָאּפ רַאּפ א ןעזעג בָאה ךיא

 ,בָאנ-רעטכיד ןָא ןוא טנַאלַאט ןָא

 ןטעבעגמוא ךָאנרעד ןכַאמ סָאװ
 .בַאשזד ַא ךָאװ רעדעי ףיוא ריא רַאפ

 ,ךעלנניי ליפ ןעזעג בָאה ךיא

 ,טײל-סטעברַא רַאּפ ןקידיירּפ סָאװ

 ךעלנניצ עטַאלנ טימ קידנקעדרַאפ

 .טייהנסיוומוא ענענייא סָאד

 ,רענעמ ערַאוװ ךיוא ןעזענ בָאה ךיא

 ,יידיא רעד רַאפ יירט ןפמעק סָאװ
 ,רענעה יד יוו טינ ךיז ןסייר סָאװ !

 .יירשעגנ סיורג ןייק טינ ןכַאמ סָאװ

 ,ןליב ערעדנַא ןעוו ,ןטעברַא ייז

 ; ץונ ןוא ןיז א ןָא ןעיירש ןוא

 ,ןליווקסאּפ יד רעביא ןכַאל ייז

 !ץומש םעד רַאפ רעכעה ןעייטש ייז
1892 

 ,"רערעדנאו רעדא דיל ןייז ףיוא רעפטנע ןַא -- טַאטשלדעדע דוד *
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 ש ַא ו ה י
 1870 ןיא ןריובעג

 1890 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1927 ,רַאונַאי ןט10 םעד ןברָאטשעג

 ףיש-ןטנַארנימע ןַא ףיוא

 ,בדנמ שידק ַא רענייא זיא'ס ,טרעגרערַאפ ןלעוװ יד ןשיור ס9

 ,טמוטשרַאפ טרעוו לוק ןייז רָאנ יוו ןוא ,טכידעגנ לבענ ַא טגנעה םורַא

 ,רעסַאװ ערעטצניפ סָאד טלַאּפש ףיש יד

 . . . רעטנורַא ןורא רעד םַאזננַאל טקניז . . . טכיל א ךיז קעד ןפיוא טגעוװַאב'ס

 ,רעעמ סָאד ןעגנולשרַאּפ םיא טָאה ןיוש

 ךיז טייגעצ למעזעג עמוטש סָאד ,ןטלַאמשעג עטבירטַאב ןפיוה ַא
 . . . רעמ טינ ןטיוט םענופ טקנעד ןוא ,רערט א ןגיוא עקינייא ןיא

 , רו ד* עד רָאנ 78 לבי ,טסייוו ארוב ןייא :-- ןורא ןיא שידק טָאה סָאװ ,דיי רעד רָאנ ןײלַא ,רעטערב ןופ ןורא ןַא ןטימניא
 ,טרעווש ,ןנימ-רב ןכָאנ טגָאזעג

 ,ןלַאו עדנשיור יד ןופ ףימ זַא
 2 1 טרעהעג "ןמא ןא יו טָאה רע ,ןזעוועג רע ןיא ,ךיז טכאד ,דיי א

 102 ... טמוק רע ןענַאװ ןופ טינ טסייוו ןעמ

 יקסוועשטניוו סירָאמ וצ
 (גָאטנריובעג ןט50 ןייז וצ)

 טסָארפ סנבעל ןיא ,וד יו ,טָאה רעוו ,וינעדייז רעיירט ,רעטוג ,ָא

 ,קנופ-למיה ןייז טליקעגּפָא טינ ,דניק סעטלַא וד ,זיירג רעננוי וד

 ,טלַא טרעוו ירפ סָאװ ,טלעוו א ןיא ןוא ץנארק םעד ,וד יו רעמ ךָאנ טָאה רעוו

 ?ננוי -- רעטלע רעד ףיוא ןבילבעג ? טםנידרַאֿפ ךיז עביל ןוא ביול ןופ

 ,וינעדייז רעטוג ,רעיירט ,ָא ,ּפמוז סנבעל ןופ וד יוו זיא רעוו

 ,םולב עטסנעש יד טרעהענ ריד וצ ,דלָאנ יו ןייר ןעמוקענסױרַא

 ,ריד רַאפ יז רעבָא ןעמ טמענ ואוו לַאעדיא םעד ,וד יו טָאה רעוו

 ? םורַא זיולב ןפקַאו רענרעד ןעוו ? טלָאצַאב בוח םעד טייקכעלרע טימ

 ערעזדנוא רעדלעפ יד ןיא ןעוו ,םיורט ןייז טבעלעג ,וד יוװ ,טָאה רעוו

 ,טצָארּפש ןוא םילב תומח םס רעד ,גָאט ראפ גָאט ןוא סיוא רָאי ןייא רָאי

 ,קילב רעטסיוו ןיימ טלַאפ סע ואוו ןוא ,טַאט ןוא טרָאװ ןגיואוועג גנערטש ןוא

 ?טצָאלג ןגעקטנַא בורגךטױט ַא ? גָאװ סטייהרַאװ ןוא טכיוועג סמכילפ ףיוא
106 
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 ,טײרּפשעגסױא חומ ןפיוא ןעוו
 ,ןיּפש עצרַאװש עסיורג ענעי טגיל
 ץענ א ןיא טרעטנַאלּפ ןוא טבעוו סָאװ
 ? ןיז םעד ,סַאה ןופ ןוא תוללק ןופ

 ש אוהי

 ,וינעדייז רעסיז ,רעטונ ,ָא
 ,םייווק עטסנייפ יד טרעהעג ריד ךָאד ,טינ ןעמולב רַאפ םייצ ןייק זיא סע
 - ,דיל עטסנעש סָאד טרעהעג ריד וצ

 גרעב רעדַארָאלַאק יד ייב

1 

 סענַאקרַאּפ-גרעב עצראווש עכיוו}
 ,ןעמַאצרַאפ ןוז ןופ טלַאמשעג יד

 ןלעװ-ןקלָאװ עטכידעג ךרוד
 . . . ןעמַאלּפ עטצעל יד ךיז ןעלגנַאר

 ,עיינ ןרוגיפ ןוא ןברַאפ
 ; ןסילפעצ ךיג ןוא ףיוא ןכיומ
 ,ןגרַאברַאפ גרַאב ןיא טנעהנזיר
 . . . ןסילוק יד םָאטּפַאר ןקור

 ,ןגיל ןלָאמ יד טיוט רעכבָא

 -- רעטַאמ רעד גנורעמעד רעד ןיא

 ברעמ ןיא טרָאד ןגעוו סנעמעוו

 . ?רעטאעט-טכיל ןוא-טכַאנ סָאד טליּפש

2 

 ,נרעב עכיוה יד טייז רענעי ןופ

 ,רעטיוועג א ךיז ןָא טיירג

 ,זײװ-ןענָאינעל ןָא ןפיול סע

 . . . רעטיר-ןקלָאװ עצרַאוװש יד

 ,ךיז ןעיצ סע . . . סױרַא טצילב סע
 ,ןדייש יד ןופ ןדרעווש יד

 ,יירשעגיייוו רעדליוו ַא טכליה סע

 . ..ןדייוועגניא-ןזלעפ ןופ

 ,םורַא דנור ןלָאמ יד ןליפ ןיוש

 - ,למומענ קידארומ א

 טלַאפ םערַאװ םינּפ ןיימ ףיוא ןוא

 . . .למיח ןופ ףירמט רעטשרע רעד

 ,טבלַאזעננייא ןיוש ךיוא ךיא ןיב טציא
 ,ןליפ שימייה ךיז ןָאק ןוא

 ,גרעב-ןענאטימ ןוא ןקלָאװ טימ
 . . . ןלירב-רענוד ןוא ץילב טימ

3 

 ,העש-טנווָא עליטש יד טמוק טציא

 ,ןסַאּפ-רוּפרוּפ ןוא דלָאנ טימ

 ,טכאנ-רעמוז טימ גָאמ-רעמוז ןוא

 . . . ןסאנקרַאפ קידנשוק ךיז

 ,גרעב יד סיורג ןוא ָאלב ןרעוו טציא
 ,רענעלק ,רעלקנוט טרעוו לָאט רעד

 ,סױרַא ואוו-ץענרע ןופ טכיוה'ס ןוא
 . ...רענעט ןָא עידָאלעמ א

 ,ףיוא ךורייוו ַא יוו ךיז טביוה סע
 ,ןעמולב-עקנָאל ןופ טפוד רעד

 ,ךיז טקילייה ןוא טלעוו יד טור'ס ןוא
 . . . ןעמוטש ןיא ץנַאלגטנװָא ןיא

 ,אלַאק ,רעוונעד ,8
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 נרעב-ליקסטעק יד ןופ

 (טנעמגַארפ)

 ,ןוז יד זיא ןעגנַאהעג קירעדינ ברעמ ןיא
 ענעדייז ,עכייוו ,עָאלב ןפיירטש-ןטָאש ןוא
 . . . לָאט ןוא גרַאב ףיוא ךיז ןבָאה ןניוצעג
 ,טכיירגרעד טינ ןבָאה סנטָאש יד ואוו ןוא
 ,טכיל דלימ קיאור א זיא ןנעלעג
 טרירעמעש ןבָאה עקנָאל ןוא דלַאװ ןוא

 . . . ןירג ןופ ןעגנורימאש ײלרעלַא ןיא

 ,טנעלעג םיוב א ןָא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 סורג ַא ךיא בָאה טכַארבעג קידננייווש ןוא
 -- גרעב-ןזלעפ יד ןופ ,גרעב-דלַאװ ענירג יד

 ,גרעב-ןזלעפ עסיורג ,עלַאק ,עטלַאק ןופ

 ,ּפעק יד ףיוא ןענאברוט-יינש עסייוו טימ
 םייה-ברעמ רעטייוו ןיימ ןיא ןטרָאד סָאװ
 . . . ןוז ןגעק ןצַאלג טייקסיורג רעט'קַאנ ןוא
 ,ןָארט-ןזלעפ ןייז ףיוא רעלדָא רעד טציז'פ ואוו
 ,טײקמַאזנייא רעמוטש-םאאזיורנ ןיא
 טניואוו ,םערוט ןטקעדַאבזזייא ןייז ןיא ןוא
 . . . ןאגארוא-יריערּפ רעדליוו רעד

 גרעב עטסיוו ענעי ייז ןעזעג בָאה ךיא

 ,ןַאמוט ןוא ןנער ןיא ,יינש ןוא טניוו ןיא

 ,ןרעטלוש יד ףיוא רעכיטדןקלָאװ עקיד טימ ןעזעג

 ,טכיל-דלָאנניג סנָאטימ ןיא יולב-טעליוב ייז ןעזעג

 ,םולפ-רעבליז סחנבל רעד ןיא טקנוטרַאפ ןעזעג
 ,טכענ-רעמש ןיא קידנשטמרַאטס לקנוט ייז ןעזעג

 -- טנערב טנווָא רעד ןעוו ,סעלדוק עטמַאלפעצ טימ ןוא

 . . . טליפעגנַָא ךימ קערש א טָאה דימת ןוא

 לָאמ סעדעי ךיא בָאה ןזיר ןופ טַאּפש םעד

 ... טכיזעג םענרענייטש רעייז ףיוא טקרעמעג

 ,םיז ןענייז ןטָאש ןוא ןייש ואוו ,גרעב ענירג ,ַא
 ,םירש ןדעי ףיוא םולב ןוא םיוב ואוו
 ,גיוא ןוא ץרַאה ןקיווק טפאשטניירפ רעטנעַאנ טימ
 -- יירעמיורט רעליטש ןופ טסייג רעד טניואוו'ס ואוו
 ,גרעב-ןזיר ענעי ןופ קוּפש םעד םביירטרַאּפ
 .. .!טלעוו-רעניימש רעצלַאטש ,רעטלאק רענעי ןופ
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 טא

 דלוש סניק

 ("רעייפ לעגנעיירט, םעד ןופ תונברק יד ףיוא)

 ,ןָאמַאמ טָאנּפָא ןופ רעטסירּפ ריא ,עלַא טמוס
 -- עגר ַא ףיוא זיולב ןוא -- ענר א ףיוא טָאה סָאװ

 ,טניד ריא ןכלעוו ,ץעג-לווייט םעד ןסעגנרַאפ
 תונמחר ןייק טימ ןזָאל וצ

 רערט עגרַאק-ץרוק ַא
 -- תונורא טרעדנוה ףיוא
 ,טנכער ןוא טרעפיצ ןוא טלייצ סָאװ עלַא ריא

 ,טעּפש זיב ןנרָאמירפ ןופ
 טליוו ריא סָאװ דלָאנ סָאד ןוא ,טָאה ריא סָאװ דלָאנ סָאד
 געיעג ןוא ריג ןופ למוט םעד ןיא טָאה ןוא
 ,ןסעגרַאפ רעדורב ןטלעּפמַארטעצ ןופ ץכערק םעד
 -- ,טקיטשרַאפ המשנ רענעגייא רעד ןופ םיטש יד
 תורוש יד ןשיווצ ךיז טלמַאז ןוא עלַא טמוק
 ,סנבעל ענעשָאלרַאפ טרעדנוה ןופ

 ,ןגיוא עקיזָאלג יד ןיא טקוק ןוא
 ,ךרַאמ ןלעג-טלאק םעד זיב ףיט-ףיט

 ןבָאה טשרע ןטכענ ואוו
 טצָארּפשעג טפנוקוצ עדנּפסָאנק ךָאנ
 -- םרעשטיווצעג גנונעפָאה ןופ ןטסענ ןוא
 ,טנעה ערעייא ףיוא טביוה ןוא ןָא ייז טקוק
 ,ךיוה רעד וצ ,למיה םעד וצ
 ,ךיוה ױזַא טגָאז ןוא
 ,ןרעה לָאז המשנ רעייא זַא
 -- ןרעה לָאז ןסיוועג רעטבױטרַאפ רעייא זַא
 ,טנַאוו ריא ביוא ,טגָאז ןוא
 -- :טנָאק ריא ביוא
 ,ןסָאגרַאפ טינ טולב סָאד ןבָאה רימ
 ! ןייר ןענייז רימ ןוא
 ,ןריר טםינ ךיז גנוצ רעייא טעוו ןוא
 ,רעדיוש ןרעטצניפ א ןופ טמיילעג
 גיוא סָאד רַאפ קערש ןופ
 -- ןטלעוו יד ךרוד טעז סעכלעוו
 ,טכיירג עכלעוו ,טנַאה רעד רַאפ
 ,ףָארטש ריא טימ
 ,ןעלקניוו עטסננרָאברַאפ ןיא
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 -- דניז עטסננרָאברַאפ רַאפ

 ,ןגיוא עקיזָאלג יד ןופ לָאז ןאד

 ,ןצָאלגסיױרַא הללק ַא

 ץראווש ךיז ןעלניז ןוא

 . . . טימענ רעייא ףיוא

 ךעלסייוו עמוטש-רַאמש יד ןלָאז ןַאד

 -- טכאנייב רעגעלעג ןכייוו ןופ ןקעוו ךייא

 ,ןפיילש עשירעביפ ערעייא טעוװ ריא ןעוו ןוא

 ,ןקירד ביוש-רעטצנעפ רערעטצניפ רעד וצ

 ,למיה ןיא ןרעטש טָאטש ,ריא טלָאז ןָאד

 . . . ןעזרעד ןגיוא עקיזָאד יד

 לָאז קירעזייה ןוא

 -- ןעּפירכ ךייא טניוװ-טכַאנ רעד

 . .. ךולפ ַא
 1911 ,ץרעמ

 ר ע ד

 ליוז-םופ ןופ םופ סקעז
 ,רָאה יד ןופ ןעלצרָאװ יד זיב
 ,שיילפ ןפייטש ןוא ןייב ןופ לייז א
 . . . זלעפ ןופ ןרעטלוש ןוא
 ,טירמ עקנילפ עגנַאל

 . . . טרעּפמעל ַא ןופ ןעגננורּפש יו

 ,םינּפ רעמַאלג ַא
 -- רעּפוק םעניורב ןיא טּפַאלקעגסױא

 ,טניוו ןגעק ןנָאי ןופ
 ,ןוז רעד ןיא ןטייר ןופ
 . . . טכַאנייב גרעב יד ןיא ןפָאלש ןוא
 ,רענייצ תורוש ייווצ

 . . . רענייטש ןלָאמ וצ

 געט-טסבראה ערָאלק יד יוװ ,ןגיוא

 . . . ןכייט עסיורגנ יד ייב

 ,עטרָאהַאב טנעה עקרַאטש

 -- היח רעסיורג ַא ןופ ןעיולק יו

 ,סאקנָארב ןעמאצ וצ

 ײסַאל, ַא ןפרַאו וצ

 . . . פָאלאג ןיא ,ןסקָא עדליוו ףיוא

 ,טניה ןטעלג וצ --- ןוא

 רענרעטסעוו

 ,דרעפ ןטימ ןליּפש וצ

 רעדעפ יוװ ךיז ןנייל וצ

 .רעדניק עניילק ןופ ּפעק ףיוא

 ,רעמַאצ א

 ,רעבױהנָא ןַא

 .יריערּפ יד ףרַאד סָאװ

 -- רעביולנ א

 ךיז ןיא
 ,טסיופ ןייז ןיא ןוא

 ,םקיב ןייז ןיא ןוא

 ,טייקיטכערענ ןיא ןוא

 ,טָאג ןקרַאטש ןטלַא םעד ןיא ןוא

 . ןצילב טימ ןוא רענוד םימ "טשטניל, סָאװ

 םיחלג ןופ רעסַאה ַא
 ,ןשטנעמ-דייר ןוא
 ,טנעה עסייוו ןוא
 . . . טעטש עסיורג ןוא
 למיה ןוא דרע ןופ טיצ סָאװ ,םיוב ַא
 . . .ןעניולּפ עטייוו ,עסיורג ןיא
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 יעוודָארב

 ,ןעײװמַארט ןוא ןגעוו ,סָאטיױא ןנָאי
 ,ןעגנילק רעקעלנ ,ןזָאלב סעבורט ,ןפייפ ךעלפייפ

 ,ןגָאװ-רעשעלרעייפ ַא ךרוד טרעדליּפ
 ,ךיור טימ ּפָאצ ןצרַאװש ַא קידנּפעלש
 ,םיפ עכיוה תונחמ .ןרַאש
 . . . םיפ עסייוו ,עיורג-לרעּפ ,עלעג ,עניורב
 ,בייל טרעדוּפעגנָא רעקיטש ,רעזדלעה עסייוו
 ,רָאה עטכיילבעג-דנָאלב ,ןעמערב עטברַאפעגדץרַאװש
 ,ןרעדעפ ענירג טימ טיה
 ,םיה-יורטש לבריוו ַא ןוא סרעדניליצ עקיצנַאלג
 ,סָארערבמאס עשינאקיסקעמ עטיירב
 ,רעקלעפ ןצוט א ןופ ךעלטיה-ןזָארטַאמ ןוא רענלעז
 ןגיוא עקידרעסאו טימ טכאנ רעד ןופ רענריב עטלַא
 ,סּפינש ןיא ןטנעמיד עסיורנ ןוא
 ,קוק-לדיימ ןדעי ןופ קידנעילג ךעלנניי
 ,ןענוז עלַא ןופ ףןוא רעדנעל עלַא ןופ טייל

 ,םי ןלימש ןבעל גרעבנייוו ןופ
 ,רעדלעפ-ןרָאק ןוא ץייוו עמיירב ןופ ,גרעבעג-יינש ןופ
 ,סאּפמַאּפ עטזָארנַאב-ךיוה ןופ
 ןבָארנ ןפאלקש טנזיוט טרעדנוה ואוו ,טרָאד ןופ

 . . .ןצעמע ראפ דלָאנ ,דרע רעד ןיא םירבק ןופ
 ,ןפיש ןופ ןוא ןענַאלּפָארע ןופ ,ןשטנעמ-םורד ,ןשטנעמ-ןופצ
 . . . לבב ןופ נעיעגנ-טכאנ םוצ קידנעלייא
 ,טייקימכיל עטיישרַאֿפ 8 ןעלקניוו עלַא ןופ טיירש
 דאקסאק רעקישיור ,רעלעה א טסיג
 . . . למיה ןלענ-קימייל םוצ ףױרַא טגָאלש ןוא

 ;ןרעיומ עכיוה ףיוא גנעלש-רעייפ ןכירק
 דרעפ עקידרעייפ יירד םערוט א ףיוא ןּפיול
 ,טכַאנ רעסייה רעד ןיא טעּפמיא ןדליוו םימ
 שַאלפ עקידרעייפ עסיורג ַא טּפַאצ

 ,םוכ ַא ןיא רעייפ

 ץאק עקידרעייפ א שינרעטצניפ ןופ טגנירּפש

 לגענ יד טימ טלבַארנ ןוא

 לוּפש עקידרעייפ א



 שאוהי

 יעוובָאס

 ,רימ ַא טכַאמעגוצ טָאה טנאה ענעעזעגמוא ןא
 ,ןשטנעמ עברוח ַא טרַאּפשעגניײיא ןוא

 ,קנעב ףיוא טקנוטרַאפ לייט

 .ןענניר עסייוו ףיוא קידנעגנעה לייט

 מכיל קיכלאק סָאד טלַאפ

 ,רעגניפ עקיטכיזכרוד עניד ףיוא

 ,ןישַאמ-ביירש רעד ןופ סָאװ-רָאנ

 טנעה עטרַאה ערעווש ףיוא

 ,טַאטשרַאװ םעד ןופ קיסייווש

 . . .םעקשטנעה רעטומלרעּפ ףיוא ןוא

 ,ךיז טניוו עברוה יד ןוא

 ,רעה ןוא ןיה ןוא ,רעה ןוא ןיה

 ,םטיר םענעשַאלענסיוא ןדימ ַא ןיא

 . ... תמ ַא קידנגָאלקַאב יו

 ,לסיירט א ךיז עברוה יד טיג

 ןפיוה א ןיא ןעמַאזוצ טלַאפ ןוא

 | .טרעווילנרַאפ

 טנַאה ענעעזעגמוא יד ןוא

 . . . רעדנַאנַאפ רימ ַא טקור

 ליונק ןיא ןיירַא קידנעלכיימש ךיז טקירד

 ,לדיימ גנוי ןיד ַא

 .קַאי ריא ףיוא ןכָאמשענפױרא ,יַאמ לננעה ַא טימ

 ןניוו רעדיוו ךיז טמענ עברוה יד ןוא

 ,ןשָאלעגסיױא ןוא דימ

 ,ןֿטױט ַא קידנגָאלקַאב יו

 לדיימ עניד סָאד טימ ןיא ןוא

 . . . יאמ לגנעה ןטימ
119 

 וע ש טניל

 ,לעז ןיימ ןופ רעמָאפ ,
 "-- ?'ןעניפעג ךיד ךיא לָאז ואוו

 ! רעכעוושרַאפ

 : קרעוו ןייד ןָא קוק
 ,טפיײרטשַאב טולב טימ בייל ץרַאוװש ַא
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 ש אוהי 6

 ,ןעלסייו עטרעקעגסיוא םימ ךעּפ םינּפ ַא

 ןלָאװשעג גנוצ רעטיור ַא

 . ןייצ עקידרעמיש ןשיווצ

 ,לעז ןיימ ןופ רעטָאפ,

 ,רעבייל עלַא ןופ רַאה ןוא

 '"-- ?ןעניפעג ךיד ךיא לָאז ואוו

 ! רערעטפעל

 ןבעוו עיולב יד ןיא טרעטיצ סָאװ ,רעד

 ,ןטכַאנרַאפ עקילייה ענייד ןופ

 ,טכַאנייב ןייוועג ןייד ןיא ךיז טלבענ סָאוװ ,רעד

 | ,גָאטיײב גנאזעג ןייד ןיא

 ןגיור יד ןיא טלּפַאצ סָאװ ,רעד

 ,ןרעגַאב ענערָאבעג-טינ ענייד ןופ

 -- ךיד טסיירג ,ךיד טסייר ,ךיד טפור סָאװ ,רעד

 | - ,ןרָאװעגנ שיילפ זיא

 ןרָאװעג בייל ץראווש א זיא

 ,סנטלָאק עזיורק טימ ןוא ןּפיל עבָארג טימ

 ומטסָאה לגענ ענייד ןוא

 ,ןבָארגעג ּפיר ןייז ןיא

 ,ןכָאטשעג טסורב ןייז ןיא סרעסעמ

 ,ןגיּפשַאב ןססוג א םיא

 ןגיוו ךיז טזָאלענ םיא

 . . . םיוב ַא ףיוא
1019 

 גנידליב טריָאװלואוו

 ,םייהַא ךיז טלגנעלש ןועגש-נָאט ןופ טשער א
 .. . םייל רעטכיזעג יד ,עטילנעגנָא ןגיוא יד
 ,ןסאנ יד ףיוא קיצניװ ןרעוו רעדער
 ןסאלעג ןוא קידייל ןנָאװ רערעווש א

 .םלַאּפסַא ןרעביא טרעּפַאלק

 ,טלַאפ טנװָא רעד
 טָאנק ןטשימעגסיוא םעד ףיוא לנילפ רעטיוט א יווװ
 . . . טָארד ןוא טנעמעצ ןוא לניצ ןופ
 ,ףָאלש ןופ יו למרומ א טרעוו למוט ןופ
 ףוס ןיא ןייצ עטקירדרַאפ ךרוד ןעּפָאס א
 . . . ןייוועג טקיטשרעד א ןופ

 קייט,



 שאוהי
 1 א ע=+ = =

 ,ןיילא ןרעיומ עלַא רעביא ןוא
 םָארג ,רעכיילג ַא ןוא רעכיוה א
 - -..  .םָאג ןזייא-ןוא-דלָאנ ןופ לארדעטאק רעד
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 טש לעפעגנ

 רועיש א ןָא ןכַאז ןפערט ןטייצ עכעלרעדנואוו ןיא
 רימ םאיבנ םוצ קלָאפ סָאד טמוק'ס זַא ,טריסַאּפ טּפָא ןוא
 :םטָאנ ןופ טרָאװ סָאד זדנוא ןופ וד רעה :טגַאז ןוא
 - ןעזעג גיוא ןייד טָאה גנואעז א
 ,גרעב יד ףיוא ןגרָאמ רעד יו ,קיטכיל
 ,ןגעלעג ּפיל ןייד ןיא זיא ךורּפש א
 ,דרעוװוש ןופ רעקיטכעמ ,רעייפ ןופ רעקימַאלּפ
 ,ןזלעפ ןכערב ןוא גרעב ןסייר וצ

 ,ןביוה ןוא ןרעדינ וצ
 -- ןזיילרעד ןוא ןפלעה וצ
 גנואעז ןייד רַאפ טסיב וד ןוא
 .ןלַאפעג קערש ןיא

 ,ײלרעלַא ןכַאז ןפערט ןטייצ עכעלרעדנואוו ןיא

 יירשעג דליוו ַא ףיוא ךיז טביוה לָאמטּפָא ןוא

 : איבנ םעד םורַא

 ,גננאעז יד ז י א טָא

 ...ןגױצַאב שיילפ ןוא טיוה טימ ךורּפש רעד ז י א טָא

 -- גייווצ רעסַאנ ,וד ןעקרעד

 ,רעקַאלּפ ןלעה א ןיא ןענערב רעדלעוו עלַא

 . . . למיה ןגעק ןעגנירּפש ןוא

 ,טָאג ןופ טרָאוװ סָאד -- זדנוא ןופ רעכעלטיא

 ,טָאג ןופ טנַאה יד

 טסגנַא ןיא טנעה יד קידנכערב ,רעכיילב ַא ,וד ןוא

 . . . דנַארב ןסיורנ םעד רַאפ ,גנואעז רעסיורג רעד רַאפ

 ,טנַאהרעלַא ןכַאז ןפערט ןטייצ עכעלרעדנואוו ןיא

 דנאל ַא ףיוא ךיז טביוה לָאמטּפָא ןוא

 : טעפָארּפ ריא טּפשמ ןוא

 ,טליּפשעג טניוו םעד טסָאה ןוא ,ןעוועג יײרּפש ַא טסיב וד

 ,.טליפרעד טינ קילרַאק א יו ןוא ,טדערעג זיר ַא יוו טסָאה

 רעזירַאּפ ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ןָאסליװ סָאװ ,גָאט םעד ןבירשעגנָא
 ,1919 .ץנערעפנָאק-םולש
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 טרָאּפּפאר ַאננַא
 1870 ןיא ןריובעג

 1920 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 םיתמה תיח ת

 רעכעה ןוא רעכעה ץילַא ךיז טביוה ןוא ךיז טביוה םע)

 ; רעדירב ערעזדנוא ןופ ןקור רעד

 ןרעוו ץילא רעצלָאמש ןוא רעקרַאמש ןוא ,רעכיילנ ןוא

 .רעדילנ ענעניובעצ סנדיי םעד

 --  ןגיובעג ךיז דרע רעד וצ טָאה רעכלעוו ,ּפָאק רעד
 ;ףױרַא טציא ךיוה רעד ןיא טקוק רע
 -- ןגיּפשעג טָאה דניק א ןכלעוו ןיא ,םינּפ רעד
 ,ףוג ןייז רע טכױלַאב טציא ץלָאמש םימ

 ,םיא טנָאלש עכלעוו ,טנַאה יד טינ טקעל רע ,טינ טכירק רע

 טכער א ךיוא טָאה רע ,סָאד סייוו רע

 ,ןפמעק וצ ,ןעקנעד וצ ,ןפַאש וצ ,ןבעל וצ

 .טכענק ַא יו רעמ טינ ךיז טליפ רע

 ,רעקירד ןוא טנייפ ןוא רעגלָאּפרַאפ ענַײז רַאפ
 ; ןעיירד ןיא רעמ טַינ ךיז רע טגיוב
 טייהשטנעמ רעד ןופ דילנטימ סלא ןנעקטנַא ךיז טלעמש רע
 .ןעיײּפש ךיז םינּפ ןיא טינ טזָאל ןוא

 ,ךעלגעמ זיא'ס ואוו ,טכַאמ ןייז ןוא טפַארק ןייז סיוא טצונ רע
 ;טױט םעד רַאפ ּפָא טינ ךיז טקערש ןוא
 ,מייהיירפ רעד רַאפ טפמעק ,שינרעטצניפ ןגעק טפמעק רע
 .םיונ ןוא תולד ןגעק טפמעק

 ,ןעז ןוא ןרעה ךיז רע טזָאל ָאד ,ןגעװַאב רעיירפ רָאנ ךיז ןָאק רע ואוו ,טרָאד ןוא
 .ןגעוו ענעדיישרַאפ ףיוא סערגַארּפ םעד טפלעה ןוא
 .ןעוועג סָאװ ,סָאד טינ רעמ זיא דיי רעד
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 טרָאּפּפַאר ַאנַא

 ןגעקַאד ןייז ןָאק רעוו

 -- ,"םיז ןבעל סָאד טכַאמ טעברא ,
 ,םיוועג ץנַאג טרָאװכירּפש סָאד טגָאז
 ? ןייא טינ טימרעד רעזו ןעד טמיטש

 ? ןייז ןגעקאד רעוו ןעד ןָאק

 -- ,רימ, -- ? ןגעקַאד ןייז ןַאק רעוו
 -- :רימ ,רָאטיערעּפָא ןַא טרעּפטנע
 ,ןיהַא רָאנ טייג ּפַאש םעד ןיא
 ,ןישַאמ רעד ייב קעװַא ךיז טצעז
 ,ןעיינ וצ ריא ףיוא ןָא רָאנ טגנַאפ
 ,ןעיירד וצ דָאר סָאד ףיוא טינ טרעה
 ,םיפ ןָא רָאנ ןביילב ריא טעוו
 ײ! םיז זיא'ס יוװ ןסיוו ריא טעוו

 -- רימ, -- ? ןגעקַאד ןייז ןָאק רעוו

 -- : רימ ,רעבערגנליוק ַא טנַאז

 ,בוטש רעייא ןופ סיױרַא טייג

 בורג ןיא רימ וצ ּפָארַא טמוק

 ,טוואורּפ ןבָארג וצ רָאנ ןליוק

 ,טפול-ןענימ יד ןייא טמעטַא

 ,טכייפ דנקיטש ,קיטפינ זיא סַָאװ

 *! טכייל זיא'ס יו ןסיוו ריא טעוו

 -- רימ, -- +ןגעקַאד ןייז ןָאק רעוו
 -- :רימ ,רעלדעּפ ַא ָאד טרעפמנע

 ,זיוה וצ זיוה ןופ ןייג רָאנ םוואורּפ
 ,סױרַא טפָא ךייא טפרַאװ ןעמ ןעוו
 ,ּפערט עכיוה ףיוא ףױרַא טכירק
 ,ּפעלק רַאּפ ַא ךָאנ לָאמַא טנירק
 ,טומ ןָא ןוא ןליוו ןָא טכירק
 "! טוג זיא'ס יו ןסיוו ריא טעוו

 -- רימ, -- ? ןגעקַאד ןייז ןָאק רעוו

 -- : רימ וצ יורפ עננוי א טנַאז

 ,ןַאמ-סטעברַא ןַא רָאנ טָאריײה

 ,ןָאק ןרענרע םיוק ךיד רעכלעוו

 ,זיוה ןייד ןיא סרעדרָאב יירד םענ

 ,סיוא ךָאנ ייז רַאפ שַאװ ןוא ךָאק

 ,םֵא ןַא ןוא רעטומ א ייז

 "! םעט ַא ןופ ןליפ וטסעוו

 -- רימ, --- ?ןגעקַאד ןייז ןַאק רעוו
 -- : רימ וצ ןַאמרַאטַאמ ַא טגָאז
 ,ץיה ןיא ייטש ןוא טלעק ןיא ייטש
 ,ץילב ןיא ןוא רענוד ןיא ייטש
 ,םירטס ןפיוא רעדניק יד שטַאוװ
 ,טיה קילגמוא ןַא ןופ ןדעי
 ,םיפ יד ףיוא ןדנוטש ףלעווצ ייטש
 *! םיז זיא'ס יו ןסיוו וטסעוו
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 ץיװַאנערּפ המלש ףסוי
 1871 ןיא ןריובעג

 1888 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1938 ,רעבמעצעד ןט16 םעד ןברָאטשעג

 יב ייכב ַא וצ

 ,ור ןייד ןיא ףַאלש ,עקניביל ןיימ ,ךיז ָאל (1)
 ;וצ ךעלעגייא עקניאיולב ענייד ךַאמ
 ,טייוו ךָאנ ןגרָאז ןופ ,למערד ןייד זיא סיז
 .םייצ עטסרעייט ןייד ןפָאלש םוצ זיא טציא

 ,דניק סעביל ףָאלש ,עקניביל ןיימ ,ךיז ףָאלש
 .דניז ןייק ךָאנ טסנעק וד ,טײקשלַאפ ןייק ךָאנ טסייוו וד
 ,טלעצעג ןייד --- ןייש ןוא לכיימש ןייד זיא ביל
 .טלעוו ןייד --- ןעמיורט ןוא ,ענימ ןייד טייחראוו

 ,טייצ ןייד זיא טציא ,ערעייט ןיימ ,ךיז ףָאלש
 ! טנייה יו רעמיא טינ ,רעטעּפש ,ַא ,רעטעּפש
 ! רעווש ,ָא --- ? ןבעל וצ רעטעּפש ןעגנַאפנָא
 .רעמ טינ קיאור ױזַא ךיז טפָאלש ןַאד ,יבייב

 ; טייגרַאפ סטוג סָאד ,ןדניוושרַאפ ןעמיורט יד
 ,טיונ ןוא ןגרָאז ןופ ןטייצ ןָא ןעמוק סע
 -- יירפ ךיז ןעמיורט ןוא ןפָאלש ןַאד ךיז טליוו םע
 .ייברַאפ זיא טייצ יד ,טינ ןָאק ןעמ ,טינ טזָאל סע

 ןיינרַאפ טעוװ ,דניק ןיימ ,טייהדניק עכעלקילג יד

 .ןייטשרַאפ ןופ טייצ יד ןעמוק טעוװו שימרוטש ןוא

 ץרַאה סָאד ןַא טבייה ,עלעבייב ןיימ ,ַא ,ןַאד

 ,ץרַאמש ןוא ןדייל ןופ ןליפ וצ ,ןריּפש וצ

 ,םוא טרָאד ךיז קוק ,עקניביל ןיימ ,רָאנ עז
 ,םורַא ןפיול ךעלרעדניק עקניניילק יו
 ,טייז םייב "סרעּפייּפ , טימ ,טעקַאנ ןוא סעוורָאב
 .טייצ יד ,טנלע יד ייז טביירט סָאד ,ייז טנָאי סָאד
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 |ס| ץיװָאנערּפ המלש ףסוי
 4 פי וה

 ,טכַאמשרַאפ ,טרעגנוהרַאפ ,ןרָאפעצ ,ןסירעצ
 טכאנייב זיב ירפ ןופ ךעלגעט ייז ןפיול ױזַא

 -- טםיוט רעד יו סאלב -- עקניסַאלב ךעלמינּפ טימ

 ! טיורב ףיוא ןענידרַאפ --- "םרעּפייּפ , טימ ןפיול ייז

 ,ןיימש יו טנלע ,ךעלרעדניק עטנלע !ךא
 ; ןײלַא ןענידרַאפ ,ןגרָאז ןיוש ןפרַאד ייז
 -- טניוו ןיא ,םערוטש ןיא ןדייל ןוא ןגָאלּפ ךיז
 !דניק סעכעלביל ןיימ ,"רעטעּפש , רעד זיא סָאד טָא

 ; ןיז ןָא יו טפיול ןעמ ,ןקָאלג יד טימ טננילק ןעמ
 ,ןישַאמ יד טגָאי ןעמ ,רעדער יד לענש טביירט ןעמ
 -- ףמַאד ןיא ןוא ךיור ןיא ךיז םקיטש ןעמ ,ךיז טנערב ןעמ
 .ףמַאק רעד ןבעל ןופ ,יבייב ןיימ ,זיא סָאד טָא

 ,לָאצ ןָא ןדייל סָאװ ,ָאד טסעז וד סָאװ ,יד ןוא
 .לָאמַא טלמערדעג ךעלקילג ןבָאה ייז ךיוא
 ,דניוושעג טעברַא רַאנ -- ןעלמערד טינ ךיז ןָאק טציא
 ,דניק סעכעלביל ןיימ ,"רעטעּפש , רעד זיא סָאד טָא

 ,ןעז טסעוו ,ןסיוו טסעוװ ,רעטלע ךָאנ ןרעוו טסעוו
 .ןעוועג רעטסעב ןייד זיא םיורט רעקיטציא זַא
 .םייוו ןגרָאז ןופ טסיב --- דניק ןיימ .,ךיז ףַאלש ָאט
 .טייצ עטסרעייט ןייד --- ןּפָאלש םוצ זיא טציא
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 ד אב אב םוהחג
 1872 ןיא ןריובעג

 1889 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1902 ןיא ןברָאטשעג

 מט עַאֹפ םוצ
 טאטשלעדע דוד : טעמדיוװעג

 ,רעדורב רעכעלקילגמוא ,ךיד טעב ךיא ,טינ ןייו)

 ;ץרעמש ןייד ןיא סענראפ ,ןרערט ענייד ּפָא שיוו

 רעדיל עקירעיורט ענייד יווװ ,וטסליפ

 ? ץרעה סעמערָא ןיימ ןופ רעקיטש ּפָא ןדיינש

 ןטילעג ןיוש געוו ןייד ףיוא טסָאה וד ,ָא
 --- ,טיונ ןוא טנלע ליפ ,תורצ עכעלקערש
 ,ןטיזַארַאּפ טקירדעג ןוא טגָאיעג ןבָאה ךיד
 .םיוט ןוא ןבעל ףיוא טפמעקעג רעמיא וטסָאה

 סענורטס יד ןעגנילק ,קידנצפיז ,קידנצכערק ןוא

 ; לדיפ רעקניטלא רענעכַארבעצ ןייד ףיוא

 ,תוניק ערעטיב -- סעידָאלעמ זדנוא טליּפש יז

 -- ,דיל עדנענייוו ךעלרעמָאי א זדנוא טגניז יז

 ,ןבעל וצ ןָא גנַאפ ןוא גנוי ןיב ךיא ,ךיא רָאנ

 : קוק ַא ןבעג טלעוו רעקיטכיל רעד ףיוא ליוו'כ

 ,ןביולג ןוא ןּפָאה ךָאנ םעלַא ןיא ליוו ץרַאה ןיימ

 ! קילג ןופ ןעמיורט שטָאכ ,ךיד טעב ךיא ,ךימ זָאל

 ןענניז ךעלעגייפ יד ךעליירפ יוו ,טסרעה

 ? דלעפ ןדנעילב ןיא ,רעדלעוו עדנשיור ןיא

 ,ןעגנירּפש ןוא ןצנַאט ךעלרעדניק יוװ ,וטסעז

 !טלעווק ןוא ךיז טיירפ ,רעטנומ זיא סעלַא

 ,ןסיז םעד ,גנילירפ םעד ןופ ,ייז יוו ,רימ גניז

 ! טייוו ץנאג ךָאנ זיא רע -- רעטניוו םעד ןָא סעגרַאפ

 ,ןסינעג םעלַא ןופ ,ןבעל םעד ןופ ליוו ךיא

 .םייצ בָאה ךיא לייוו ,ךָאנ גנוי ןיב ךיא לייוו

 (טיוט סטאטשלעדע ראפ םישדח 10 ןבירשעג) 1
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 דאבאב םוזנ
 0 2 2 5 6 א א 5

 טַאטשלעדע .ד ןופ קנעדנָא ןיא

 ,ץרַאה קידנליפ ,קידנביל א ןוא !םיוט זיא רע
 ,ןבערטמש קילייה ןוא עביל טימ לופ ץרַאח ַא

 ,ץרַאמש ןוא קיטייוו ןופ ןסירעג ןוא טסערּפעג

 .ןבעל ןוא ןּפַאלק טרעהענפיוא טָאה

 ,טנַאה עכעלרע ,עלעדייא ןַא ןוא ! טיוט זיא רע

 ןבעגרעביא ,יירמ רָאנ רעמיא טָאה סָאװ ,טנַאה א
 ,טניירפ עדנדייל ,עמערָא עלַא טנידעג

  ןבעל ןוא ןביירש וצ טרעהעגפיוא טָאה

 ,טיירטש ןיא ןלאפעג ,רעפמעק רעד זיא טיוט ,ָאי

 ;ןבערמש ןקיליײיה ןייז רַאפ ףמַאק ןרעטיב ןיא

 -- ,טייצ רעד רַאפ גנוי ,מַאטשלעדע זיא ןברָאטשעג
 ! ןבעל טעוװ ןוא מבעל רעבָא טסייג ןייז

 ,טעפָארּפ-טייהיירפ רעד ,רענניז רעד זיא טיוט ,ָאי
 -- ,רעדירב ןוא ןדארעמאק עיירפ יד ןופ טייוו ,טייוו
 ,טעָאּפ רעד טבעל ךָאד ,עריל יד זיא טיומ ,ָאי
 ! רעדיל עכעלצרעה יד ,עסיז יד ןבעל ךָאד

 םיירטש ןיא ןייג וצ ןענרעל זדנוא ןלעוו יז
 ; ןלַאפעג רעּפּפָא ןַא זיא רע סָאװ ,סעלַא רַאפ
 ,טײרַאב ןייז רע יו ,ןענרעל זדנוא ןלעוו ייז
 .ןלאעדיא יד רַאפ ןברַאמש ןוא ןבעל וצ
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 ןטע ָאּפ עשידיי

 למיה ןופ ןּפַאכ, סָאװ ,רעטכיד ערעדנַא יוו
 ,טניוו רערעדנַא ןַא :רענייא טגָאז ,"ןעקנאדעג
 ,למירד ןיא ןעקניזראפ סָאד ,טמיורטעג טינ ךיא בָאה
 ,דניק ריא ןיב ךיא לייוו ,עזומ יד ךיא םענרַאפ
 טניישעג טָאה הנכל יד ןעוו ,טכענ ןיא לָאמנייק רָאנ
 ,רָאלק ָאז ןוא סייוו ָאז טעשטשילב סָאװ ,רעבליז יוו

 טניירפ עניימ טכַאמעג ענושמ טינ ךיא בָאה
 .רוטאנ-רעטומ רעד טעמדיוועג ,רעדיל טימ
 ,טנעס ןייק טעקַאּפ ןיא ,קיטשרוד ,קירעגנוה ןעוו
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 דאבאב םוחג 4
 א. א יא יט א

 ,רעל ץנַאג ןגָאמ רעד ,טרוכישרַאפ יוװ ּפָאק רעד
 !טנער יד ריא ביג :קקינייוװעניא ןופ סעסימ יד
 ,רעק 'א ךיז ביג'כ ואוו ,תובוח:-ילעב ןסיורד ןופ
 ,ןביוא ןופ רשבמ ַא סטָאנ יו ,גנילצולּפ ןוא
 : טרעהרעד עמיטש עדנלעפַאב ַא ךיא בָאה
 ,ןביולג ריא טגעמ ןַאד ,ךַא ..."! לדיל ַא רעלָאד יירד,

 .דרע רעד ןיא ףיט טאהעגנ סעזומ עלַא ךיא בָאה

 טלָאװעג רעדיל ,רעשילבָאּפ רעד ,רע טָאה ןוא
 ,ןבעל-רעטעברַא ןופ ,תורצ-רעטעברַא ןופ
 טלָאז ריא ,םוחנ 'ר :ןלױפַאב רע טָאה ןוא
 -- ןבעג רימ לארשי-תולנ ןופ לדיל ַא
 ,ריּפַאּפ סָאד טקאנקעג ,ןגיולפעג זיא ןעּפ יד
 ! ןיילַא ךיז טגָאז סע --- לדיל א הנאד ַא

 ,ריטרַאוװק יד ךָאװ א ןייז טלָאצַאב ןיוש טעוו סע
 .ןייש ץנַאג רעּפוק סָאד ןעגנילק טעוװ טעקַאּפ ןיא

 ! רעטכיד עשידיי ןוא סעזומ עשידיי ,ךא

 ! סיוא טקוק עלַא ריא שימָאק קירעיורט יו

 ,רעטכיזעג עטרַאדרַאפ ,תוחומ עטרעטסייגַאב

 ! סיירנ ןטנאפלעה ןוא ןיילק ךעלמערעוו יו

 ,רעסַאלב ןוא רעכַאװש ץלַא ריא טרעוו גָאט וצ גָאט ןופ

 . !רילָאק סָאד ןיוש טסַאּפ ןטעָאּפ ,ןטעָאּפ ,השקשינ

 ,עסאמ רעד רַאפ ףַאש ךיא , :ךיא טכַארט קירעגנוה ןוא

 ."ריא ןופ ךיא טראוװרעד גנולָאצאב עטסעב ןיימ

 ,םכח א ןדיי ַא טימ טסנוק ןופ ריא טדער ןוא

 .קערש ַא רָאג זיא סע ,ךיז טמַאלפעצ ,ךיז טציהעצ

 ,םוחנ 'ר ,תמא ץנַאג, :רעביא ךייא רע טגָאלש ןַאד

 "!קעװַא רעדָאװק ןיימ ,ךייא טעב ךיא ,רימ טינ רָאנ

 ,ןטפערק יד ךיוא ייז םימ ,ןעילפ ייז ןרָאי יד
 ,דנע ןיימ ךָאנ ךיא לע ןבעל : ךיז ךיא טסיירט ךָאד
 'ימפעה עדנענַאּפש , וצ :רעמיורט עשירַאנ ,ךא
 !טנעס ןעצ רַאפ יירד : וצ ןדעי ןעמ טינ קרעוו ןייד

1897 



 רעווַאשווָאּכ ף סוי
 1872 ןיא ןריובעג

 1891 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1915 ,רעבמעצעד ןט25 םעד ןברָאטשעג

 טַאטשלעדע רוד ןופ גנוקנעדנָא םוצ
 (טיוט ןייז ןופ גָאט ןיא ןבירשעג)

 ,רעטציא ךיז גרָאברַאפ ,ןוז עסיו
 טכַארּפךלַארמש ןייד ןייא לקיוו
 ערַאמכ רעמיירב ,רעטיירב ַא ןיא
 . . . טכַאנ יד יו ,רעטצניפ ןוא ץרַאוװש

 ,ןעז טינ טציא ןענייש ןייד ליוו'כ

 ,ץרעה ןיימ זיא שינרעטצניפ ןעוו

 לקניוו סעדעי ,סעדעי ריא ןעוו

 .ץרעמש-ןלעז טימ טליפעג זיא

 למיה רעד ךיז ןעיצרַאפ לָאז
 ,םור ןוא דנור ןקלָאװ ַא טימ
 -- ןפערט רעיורט רעטציא רָאנ ליוו'כ
 .םוטעמוא רעיורט ןפערט

 לניופ ןלָאז רעמיוב יד ףיוא
 ,םומש ןוא קירעיורט ןציז
 ןניוב דנעצפיז לָאז דרע רעד וצ
 ,םולב ענייש יד דלעפ ןיא ךיז

 ,ןדנעוו ,ןרעק ךיז לעוװ ךיא ואוו
 ,טנייה רעיורט ןפערמ ךיא לָאז
 ןגָאלק ןפלעה רימ רוטאנ לָאז
 . . . טניירפ-ןשטנעמ ןראװ א ףיוא

 ,לביטש םערָא ןַא ןיא ,ןטרָאד
 טעב ןפיוא טרעווילגרַאפ םגיל

 -- רעפמעק א ןופ עכייל יד טציא
 ; םעָאּפ-רעטעברַא ןַא ןופ

 ןדייל עליפ ,עליפ יד ךָאנ
 ,טייצ-סנבעל רעצרוק ןייז ןיא

 ,תורצ יד ךָאנ ,ןגרָאז יד ךָאנ
 .טיירפַאב טציא םיא טיוט רעד טָאה

 ןרָארפעגנייא ןוא ,םוטש ןוא טלַאק
 -- טסורב ןייז ןיא ץררַאה ןייז טייטש
 ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ץרַאה ענעי
 . . . טסוליסטייהיירפ טםימ טילגעג ןוא

 טרעױדַאב טָאה סָאװ ,ץרַאה ענעי

 ,טכענק עכאווש ,עמערָא עלַא

 טייהיירפ ןייק טינ ןבָאה עכלעוו

 -- טכער-ןשטנעמ לסיב ןייק ןוא

 ןטלָאשעג טָאה סָאװ ,ץראה ענעי
 ,לַאטיּפַאק םעד טיירב ןיא טייוו
 טלדנַאװרַאפ דרע יד טָאה סָאװ
 ; לָאטרעמָאי ןרעטצניפ ַא ןיא

 ,ךיא דייר סָאװ ,ךַא ,רָאנ ,ץרַאה ענעי
 ןעּפ ןיימ ךָאנ זיא ךאווש וצ ליפ
 ,רעטסומ אזא ןלָאמוצּפָא
 .ןעוועג ראוו זיא ץרַאה ןייז יו

 רעלעפ יד רע טָאה טקוקעגוצ
 ,טלעוו רעשלַאפ ,רעטכעלש רעד ןופ
 ןכאווש םעד וצ עביל טימ ןוא
 .טלעטשענ ףמאק ןיא ךיז רֶע טָאה

 ,סעלַא רע טָאה טרעפּפָאענפיוא

 ,ּפיצנירּפ ןקיליײיה ןייז רַאפ

 ערעל-ךשטנעמ עראוו יד ןוא

 .ּםיִל ןייז ןופ ןסָאלפעג זיא
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 : סעלַא רע טָאה טרעּפּפָאעגפיוא
 -- דניזעגזיוה עצנאג ןייז ,ךיז
 ןטייוו רעד ןופ ןציז קיאור
 . + . דניז ַא םיא ייב ןעוועג זיא

 ןגינעגרַאפ ףיוא טקוקעג טינ
 ,םייצ רעטכעלש רעד ןיא רע טָאה
 -- ןסייהעג טָאה ןגינעגרַאפ
 ,טיירטש םעד רָאנ ןצעזוצרָאפ

 ןזעוועג ןענייז ןרָארפראפ ןעוו

 ,טנעוו יד בומש ןיא זייא טימ בָארג

 עביל-ןשטנעמ יד טָאה טלָאמעד

 .טנערבעג קרַאטש ןצרַאה ןייז ןיא

 ,ןפָאלשעגסיוא טינ -- טכַאניײב טעּפש
 ,דימ ןוא קירעגנוה ,קיטשרוד
 ןסעזעג ןיילַא ליטש רע זיא

 ,דיל-םייהיירפ ןייז קידנביירש

 הרוש עדעי סָאװ ,דיל ענעי

 לַאנניס-סגירק רעקרַאטש א זיא

 ,ןפאלקש עלַא ןקעוואוצפיוא

 ,לַאטיּפַאק ןגעק ןפמעק

 ,ןרערט עסייה ,עמערַאוװ ,ןרערט
 ,טרָאפ רעמיא ןסילפ ןגעלפ
 ,לטעלב ןדעי ףיוא גיוא ןייז ןופ
 ,טרָאװ סעדעי ,סעדעי ףיוא ןוא

 ןליב רעד םיא טָאה טרַאעג םינ
 . . . טניה עדליוו עדנַאב רעד ןופ
 ,ןזָאל סָאד רֶע טנעלפ ץפיז ַא טימ
 .טניוו ןטימ ןײגקעװַא לָאז סע

 וו עי עי,

 רעװָאשװָאב ףסוי

 רעפמעק רעד זיא ןלַאפעג ,ךָאד

 ,דלעפ ןפיוא עלַא ןשיווצ
 ןברָאטשעג ךָאד -- ןלַאפעג ,ָאי
 .דלעה רערַאװ א יו ,רע זיא

 - =- "עדנע ןייד זיב טינ ךיז ןיא ביולג,
 ,ראוו ןוא גולק ,טרָאװכירּפש א טגָאז

 ,ןעמוקעג זיא עדנע ןייז ! טעז
 . . . רַאפרעד רַאפ תודע טציא טגָאז

 ,דנייפ ןוא דניירפ םיא טנָאז
 ; ווַארב רע זיא ןברָאטשעג זַא
 : עיידיא ןייז ןטיבעג טינ
 ! ףַאלקש םענופ גנואיירּפַאב יד

 ןעמוקעג זיב --- ןטיבעג טינ
 טכַאמרַאפ טָאה ןוא םיומ רעד זיא
 קיביײא ףיוא םיא ןגיוא ענייז
 .. טכַאנ רערעטצניפ ,רעקיבייא רעד רַאּפ

 ,ןברָאטשעג טזיב וד !טַאטשלעדע

 ,ץרעמש-ןטלעוו םעד רעמ טינ טסליפ

 טעדנואוורַאפ טָאה םיוט ןייד ךָאד

 .ץרעה ןיימ רימ ךעלקערש ,ךעלקערש

 ,ךיז טסיירט ךיא ךָאד ,ןברַאמשעג טסיב
 ,טסייג רעסיורג ןייד טבעל סע לייוו
 ,ןעגניז רָאנ דיל ןייד לעװ ךיא ןעוו
 . . . םסיירט ַא רימ רַאפ ןייז סע טעוו

 ןעמוק םעוו טייצ יד ,סייוו ךיא ןוא
 ,ץנַאלג ןלופסטייהיירפ םעד םימ
 ןגייל רענייא רעדעי טעוו ןַאד
 ,ץנארק-ןעמולב ַא רבק ןייד ףיוא
 1892 רעבָאטקָא ןט7
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 טעב עברעטש ןפיוא

 ,קיצומש ןוא רעטצניפ ץנַאג רבק ַא ,טנעמסייב א
 ,ריּפַאּפ טימ טּפעלקרַאפ ,רעטצנעפ ענעכַארבעצ

 ,קישטילנ ןוא טלמישרַאפ ,ךשוח ןענייז טנעוו יד
 .ריט רעד ךרוד טניוו רעד לדיל ַא ךיז טפייפ סע

 ,ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ןיא גנַאל טליופעצ זיא רָאלּפ רעד
 ; סַאנ ןוא ןרָארּפרַאפ רָאנ דרע יד ךיז טעז סע
 ,ךעלקערש טלעווק רע טסָארפ רעד ןוא ,ָאטינ ןוויוא ןייק
 ,סַאג ןיא יו רעמ ליפ טעשטומ ןוא טלסיירט רע

 ,ןגיוצעגסיוא קַאז ַא ףיוא ,טייז ַא ןָא ,רָאלּפ ןפיוא

 ,טעלעקס-ןשטנעמ ַא טגיל ,טקעדַאב סעטַאמש טימ

 ,ןגיוא יד ןּפמורשעגנייא ,טכיזעג ןייז לעג זיא'ס

 ... םעבעגנ סעטצעל ןייז ליטש ץנַאנ טלמרומ רע

 ,ןצרעה ןייז ןיא טּפַאלק סע ,ךעלעמַאּפ ,זיול ץנַאנ

 . . . געז א יװ ױזַא טעּפירכ רעבָא זדלַאה ןיא

 ,ןצרעמש יד ןגיז סע -- עדנוקעפ ןייא ךָאנ

 . . . גערב א וצ טמוק רע -- ןבעל ןייז טקידנע רע

 ,ןגיובעגנייא םיא ןבענ ,טדיילקעג ןּפמול ןיא

 ; םורַא ןעייטש ךעלרעדניק יד טימ בייוו יד

 ,ןגיוא ערעייז ןופ ןרערט ךיז ןסינ סע

 : םיא ייז ןטעב קידנעיירש ,קידנגָאלק ןוא

 ! תונמחר כָאה זדנוא ףיוא ! טינ ברַאטש ,לרעמַאפ ,ָא,

 ,ןײלַא טנלע ץנַאג רעביא טשינ זדנוא זָאל ןוא

 ,תונכס ןיא ,ריד ןָא ,ןבעל רעזדנוא טייטש סע

 . "! ןייגסיוא רעגנוה ןופ עלא ךָאד ןלעוו רימ

 ןליורג טימ טרעמָאי םרָאד "! טינ ברַאמש ,לרעטַאפ ,ַא,

 -- ,טלַא טשרע רָאי ריפ ,עלעגניי רעקניניילק א

 ,ןליוק טימ םיורב טירטס ןופ זדנוא גנערב רעסעב ייג ,ַא,

 " ...!טלַאק ָאז רימ זיא סע ,ןסע רעייז ךָאד ליוו ךיא

 ,ןרערט טימ ייז טקעדַאב -- ןקַאב ענייז טעלגנ רע
 "! דניוו רימ זיא ייוו ,ָא, : טרעמָאי ןוא םעּפילכ רע
 .ןרעק וצ ןּפיל יד טימ ןָא טביוה רעטָאּפ רעד
 : דניק ןייז ןוא בייוו ןייז ךעלעמַאּפ טרעפטנע ןוא



 רעװָאשװַאב ףמוי 8

 ,ןגָאלק וצ ףיוא טרעה ,ָא ,ןענייוו וצ ףיוא טרעה ,ַא,
 ! טיוט םעד ןענעגעגַאב קיאור ץנַאנ ךימ טזָאל ןוא

 ןגָארמ טינ רעמ ןַאק ךיא ,ןענייוו רעייא טפלעה סָאװ
 ,םיונ ןוא רעגנוה םעד ,ןצרעמש יד ,ןדייל יד

 ,טקיניײּפעג ,טרעטַאמענ ,ןגיובעג ךימ טָאה ןעמ,
 ,ּפַאש ןיא רעהפיוא ןַא ןָא טולב ןיימ ןניוזעג

 ,טקיטולבעגנ ףימ טָאה ןעמ ,טעדנואווראפ ךימ טָאה ןעמ
 . . . ּפַאלק ןרעווש וצ ןופ ןלאפעג ךיא ןיב טציא

 ,ןרָאװעגנָא ןישַאמ ן'ייב טנוזעג ןיימ בָאה ךיא,
 ,טכַאנ ױזַא גָאט יו ,רעמיב טעװערַאהעג
 ,ןרָאי עניימ טצריקרַאפ ּפעלק יד ןבָאה סע
 יו מכַאמשרַאפ רעגנוה ןופ ...תורצ ןופ ךיא ברַאמש טציא
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 ,ןסָאלשרַאפ ןּפיל יד גנילצולּפ ךיז ןבָאה סע
 ,טרָאװ סקיצנייא ןייק רעמ טדערעג טינ טָאה רע
 ,ןסָאנַאב רעּפרעק ןייז טָאה סייווש רעטלַאקזזייא ןַא
 . . . טרָאּפָאז ןברַאטשעג -- ןעגנַאגעגסױא זיא רע

 סענורטס יד רעקרַאמש טיצ

 ודע-ךג ןופ טייל-רופ יד ,רעכעה ןרעוו רעזייה יד

 (רעטסירּפ ךיוא יוו ,םינבר) ; רעננערטש ןרעוו סדרָאלדנעל יד

 ,ןדייר טינ זדנוא ןסייה ייז ,רעכעד יד ףיוא ןפָאלש רימ

 .רעטצניפ זדנוא טרעוו טלעוו יד ןעוו = .רעגנע רעמיא טרעוו בומש ןיא

 ןרָאי ליפ ױזַא רעמ טינ ,רעסערג טרעוו טייצ-סטעברַא יד

 ;ןגייוושרַאפ קלָאפ סָאד ךייא טעוו ;רענעלק טרעוו ןיול-סטעברַא רעד

 ,ןרָאצ רעד ,טסיינ-עכַאר רעד ,רעסעב םע טייג םעסָאב יד

 .ןגייטש ןדליוו ןיא טלַאה רע .רענעש ,רעקיד ןרעוו ייז

 סענובאה ריא ,רעמ טקירד ,רעטכעלש ןרעוו רעטכיר יד

 ,ןצַאלַאּפ יד ןיא טצנַאט ןוא ; ןלַאבינַאק ערַאװ יוו

 -- סענורטס יד ןָא רעקראמש טיצ - ,רעטכערעג זיא סָאװ רעד ןוא

 .ןצַאלּפ טעוו דלודעג יד ןוא .ןלַאפ רעּפּפָא םלַא זומ רעד
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 גנולעטשסיוא-טלעוו רענַאקיש רעד ףיוא

 (טנעמגארפ)

 ,עסיורג-ןזיר ,עצלָאטש יד ןוא ;ָאנַאקיש םור טרעיײלשרַאפ ץירַאוש
 ,עטקעדַאב-טכַארּפ שיטעטסעיַאמ למוט רעד זיא ןעגנולקרַאפ גנַאל
 עטיובעג-ננַאל ,ענייש-רעדנואוו ,ןסַאמ יד ןופ ,ןסַאנ יד ןיא
 ץעטקערטשלופ ימ רערעווש טימ ןוא ,למומ-ןשטנעמ ןטשימעג םעד

 ןדייבעג-טסנוק ,ןעלּפמעט-ןלייז ןגיוא עדימ ןייש-ןוז יד ףיוא
 -- ןגייווש ןוא טליהעגנייא ןעייטש --- ,לגיז ןייז טניילעג ףָאלש רעד טָאה
 ןברַאפ עטלָאמַאב-לעה יד ןוא ןגייווש ןפיט טָאה טכַאנ יד ןוא
 .ןגייווצ ענירג יד ךרוד ןרעמיש ,לגילפ עריא טימ טיײרּפשעגסיױא

 למיה ןעיולב-לקנוט םעד ןיא רעמיוב יד טפנאז ןפָאלש םע ןוא
 ,רעסַאלב א לדנרעטש ַא טילנ ,ןטרָאג ןָאסקעשזד ןטמירַאב םענופ

 ,ךעלעמַאּפ טמיווש הנבל-בלַאה יד ןוא עטסואווַאב-טלעוו סענַאקיש ואוו
 .. . רעסַאװ ןליטש ןיא ףיש א יו .ןטרָאד טציא טייטש גנולעטשסיוא-טלעוו

 ןידרָאג בקעי וצ

 ("ריל גינעק רעשידיי רעד, קרעװרעטסיימ ןייז ןופ גנוריפפיוא רעד וצ)

 ןטכַארטַאב וצ רעמָאפ סלַא םיא ןבעל סעמעוו ,רעטכיד םעד דיירפ
 .ץרעמש ןוא דיירפ ןופ טייצ רעד ןיא ,טסול ןוא דיירפ ,גנונעּפָאה זדנוא טקנעש
 ןבערטש םענייר ,רעלדייא םעמעוו
 גנוטכיד םעמעוו ,ןידרָאג וצ דיירפ .טסואווַאבליצ ןוא יירפ זדנוא טכַאמ

 ,טפארק-טננוי רעשירפ טימ טילב

 ,גנוטכינרַאפ עקיבייא יד ץָארט ןעקנעד םעמעוו ,רעטכיד םעד דיירפ

 ,טֿפַאש ןוא טסקַאװ ,רעהפיוא ןָא טנירג ,געװו ןטסעב םעד ףיוא זדנוא טריפ

 ןעקנעש זדנוא ןַאק עביל םעמעוו
 עביל סעמעוו ,ןידרָאג וצ דיירפ ,גערב 8 ןָא ןעגעז ןוא קילג

 ,יירפ ןוא ,ןייז רעסעב זדנוא טנרעל

 ,עבירט ןדנוטש ןיא ,ץרעה סעמעוו ןדירפ סנשטנעמ םעד טניישַאב רע

 .יַאמ םעיינ ַא זדנוא רַאפ טפאש ,דנַאטשרַאפ ןייז ןופ טכיל םעד םטימ

 ןדימ ןכַאװש םעד טציש רע ןוא
 ,טייחיירט סעמעוו ,ןידרָאנ וצ דיירפ .טנַאה רעיירפ ,רעקראטמש ןייז טימ

 םומ עלדייא ןוא ץלָאטש םסעמעוו

 ,טייהיינ סנבעל םעד ןָא זדנוא טגייצ ןטכַא וצ םיא ,ןרע וצ םיא

 ,םונ ןוא רַאװ זיא סָאװ ,זדנוא טנייצ ;ץרעה רעזדנוא דנעביל ךיז טגיינ
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 .קלָאפ םוצ גנַאזעג ַא

 ,םערָא ןוא טנלע ױזַא םזיב וד סָאװ ,קלָאפ ,ָא ,ןגיוא ענייד ףיוא ביוה
 ,םורד ןוא ןופצ וצ ,ברעמ ןוא חרזמ וצ ןגיוא ענייד ףיוא ביוה
 ,תוריּפ יד םעברַא ןייד ןופ עז ןוא ,תורצוא עטלמַאזעג יד עז ןוא
 .תורוד ענעזעוועג רעירפ ןופ םוטכייר ענעבילבעג סָאד עז ןוא

 ,ןפיש ענעדָאלעג יד םי ןפיוא עז ןוא ןגיוא ענייד ףיוא ביוה
 ,ןויטָאמָאקָאל יד ןופ ךיור םעד רעדלעוו עלעקנוט יד ןיא עז ןוא
 ,ןטייוו א טנגעג א ןופ דניוושעג ןעמוק ןוא ןבעווש ייז יוו ,עז ןוא
 .ןטייב וצ תורוחס ןוא ןטקודָארּפ רעדנעל ערעדנַא ןיא ןריפ ןוא

 ,ןקירבַאפ עסיורג עטרעיומעג יד עז ןוא ןגיוא ענייד ףיוא ביוה
 ,ןקירטש ןוא ןעיינ ןוא ןבעוו ןוא ןעלבוח ןוא ןגעז רעטעברַא ואוו
 ןצוּפ ןוא ןמעלג ןוא ןצינש ןוא ןקָאט ןוא ןלייפ ןוא ןדימש ןוא
 .ןצונ ןכעלשטנעמ םוצ םוטכייר סָאד ןּפַאש ןוא הרוחס יד ןפַאש ןוא

 ,ןפַאלקש ענרעזייא עקיזיר יד ,עקנאלב יד ,ןענישַאמ יד ץז ןוא

 ,ןפַאש רעמיטכייר יד ןפלעה ןוא תוחוכ עכעלשטנעמ יד ןטיה סָאוו
 ,ןעננואווצאב זיא רוטַאנ ןופ טפַארק עקיטכעמ יד ,עדליוו יד יו ,עז ןוא
 .ןעננורדעג ןשינמייהענ עריא ןיא לכש רעכעלשטנעמ רעד זיא ףימ לייוו

 ןגיױא ענייד ףיוא בייה רעדלעפ עקימסול ,עקידנעילב יד ףיוא טייוו ןוא
 ,ןגיובעג םייקרעווש ןופ ןעגנאז ענעדלָאג יד ןעייטש סע יו ,עז ןוא
 ,ןעגנַאהַאב ןטכורפ טימ רעמיוב יד רענמרעג עקיטכערּפ יד ןיא עז ןוא
 .ןעגנאזעג טימ טפול יד ןליפרע ,ןגייווצ יד ןליפרע לגיופ ןוא

 ,רעטלעק ןיא ןטַארטעג ןרעוו ןביורטנייוו עקיטּפַאז יד יו ,עז ןוא
 ,רעטלע ןוא רעקַאמשעג ןרעוו וצ רעסעפ ןיא ןסָאגעג טרעוו ןייוו רעד
 ,ןעיירפרעד וצ ץרַאה עכעלשטנעמ סָאד ,רעכעב ןיא ןדיז וצ רעטעּפש םוא
 :ןעייוו ןוא ןצרעמש קידנגָאירַאפ ,עביל ןוא גנונעּפָאה קידנקיווקרעד

 ,ןבעל ןייד ןסיזרַאפ וצ טיירג זיא רוטאנ עצנַאג יד יװ ,עז ןוא
 ,ןבערטש ַא ץרַאה ןייד ןיא ליפ ןוא גנַאלרַאפ א טסורב ןייד ןיא ןָא ליפ ןוא
 -- ,עטרַאדרַאפ יד ,טנעה ענייד םיוא קערטש תונחמ עקיזיר ןיא קיטומ ןוא
 !עטרַאנעג יד ןייז וצ ןיוש גונעג !עטבױרַאב יד ןייז וצ ןיוש גונעג

 ,םירבק ערעטצניפ יד ןופ סױרַא יינ ,קלָאפ ,ָא ,ןגיוא ענייד ףיוא ביוה
 ,םורד ןוא ןופצ וצ ,ברעמ ןוא חרזמ וצ ןגיוא ענייד ףיוא ביוה
 ,תוריּפ יד טעברַא ןייד ןופ םענ ןוא תורצוא עטנשריעג יד םענ ןוא
 ! תורוד ערעיירפ יד ןיא ףאש קידנסינעג ןוא בעל קידנּפַאש ןוא



 רַאט קיוו . ב א
 1872 ןיא ןריובעג

 1904 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1954 ,רעבמעצעד ןט6 םעד ןברָאטשלג

 ט יָא ר ט ע ד

 (טנעמנַארפ)

 ,טיַארטע }

 ,ןעזעג ךיד בָאה ךיא ןעוו ,לָאמַא
 .ןעוועג קידוועמעש יא ,קידווענח יא וטסיב
 ןרעווקס עקידתובחר ןוא רעצעלּפ-קרַאמ ענייד ןבָאה טמעטָאעג
 ,רעשירעוּפ טימ םעז טימ
 ןסנירג ןבָאה טרעמעלקעג
 .ןסמיזעג ןוא ןלעווש ענייד עלַא ףיוא
 ןסַאג ןוא סוינעווע ענייד ףיוא סיפ עקרַאטש ןבָאה ןעגנוזעג
 .טַארטעג ןקיטַארד טימ
 ,טַאטש עטיירּפשעצ-טיירב ,עשיפרָאד א
 ,קידלַאװ ןוא ןירג ןסקָאװַאב טסורב רעביא זיב
 ןקאלש-ןביוט ,ןטסענ-לגיױפ ןוא

 .ןדלאפ ענייד ןיא ךיז ןבָאה טשימייהעג

 ,"ןצרַאה , עמַאס ןופ טייוו טינ ,דלַאב ןוא

 ;ןצנעדיזער ענייש ,עכייר יד טגיילעצ

 ,חמש ןסיורג א ףיוא ץַאלַאּפ ַא -- זיוה ַא

 ; ןכַאז ןביז עלַא טימ טעוועדנופעגנייא ןוא

 ,סרעמרַאפ עטלֿפ רעגייטש ַא ,טרַאּפשעגניײא ןוא קידבשוימ

 ,ןליטס עטכַאמעגכָאנ ןיא ,רעטנעַאנ תונכש ןיא

 ,ןטעכאטש ענרעזייא ערעווש טימ טמַאצעגמורַא

 ,סרעטסיולק עקידנגייווש ,עטפיטרַאפ-םורפ יד

 ןלָאּפוק עוװָאטאמ יד --- טייז-ייב-טייז ןוא

 ,םידוהאי עשישטייד יד רַאפ לּפמעט-"לא-תיב ,, ןופ

 -- םעטש עסיורנ עלַא יו --- טסָאה וד שטַאכ ןוא

 טלעטשרַאפ ךיימ ןשַאר-קישיור ןייד

 ,סנעמיוק עכיוה ןוא טנעוו עיורג טימ

|7| 
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 טי בא בו = ט.4

 -- ,ןליוא טימ ןוא לַאפּפָא טימ טקעלפענסיוא רעסַאװ ןייז
 טורעג גיוא עדימ שיטָאטש סָאד ךָאד טָאה
 טקוטעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ךעלפיש-ירעפ ענייד ףיוא
 ,ּפָא-ןוא-ףיוא סעקשטַאק יוװ ,םיוש ןקידנעילַאוװכ ןיא
 ,טיארטעד וצ רָאזדניוו ןופ
 .רָאזדניוו וצ קירוצ ןוא

 טנַאה רעטיירב טימ טסָאה וד טליימעגסיוא ןוא
 .ענייד סָאמעג יד
 ,וינעווע דרַאוודואוו ןופ םייז-חרזמ וצ
 -- ,ןייבנקור ןייד

 ,ןלױּפ עוװָארָאנָאה סָאד טיײרּפשעגסױא עירופ טימ
 ןלָאיטסָאק עקיציּפש טימ ,רעקילדנעצ ןסַאג ףיוא
 ,קיטנַאקריפ רעמינּפ --- ןזדנָאיסק יד
 .טעליּפשרַאפ ּפענק עלַא ףיוא עקילייה רעטסעווש ןוא

 טכארבעג םייח רעד ןופ ןבָאה ןשטייד ענטַארוקַא יד

 ; ןסַאנ ןוא קרעמ רַאפ עקיטרַאפ ןעמענ יד

 שיטַאבעלַאב טלנענעגוצ ,ןבירשעגנָא ךעלטערב ףיוא

 .רעכיז ןוא טסעפ סעבמעד יוװ ,ךיז טלצרָאוװעגנייא ןוא

 ,ענייד רעדניק יד וצ סענַאנַאב טפיוקרַאפ טָאה ץילַאטיא

 ,ןכַאילש ,ןגעוו ,ןגעטש עטיירדעצ יד טרעטסַאלפעגפיוא ריד

 רעבייל עפיימש ,ערעווש ,עדימ יד טורעגסיוא ןוא

 .סעּפולַאכ ענעזָאלרַאפ ריד ןופ ,עקיטשינ ןיא

 :ןסעזעג טינ קידייל זיא קלָאּפ-רעגענ ןייד

 .םעברַא עצרַאוש יד גונעג ןַארַאפ

 ,רעבירג ןבָארג וצ םיא וטסלעטש טָא

 -- ןענירד-ןטימ ןיא -- רע ןוא

 קיצראה ןוא שירעדניק ךיז טגניזעצ

 | ,לדיל ַא דנַאל-"יסקיד, ןופ

 ,לדיר סָאד קעווא טפראוו ןוא ךיז טכַאלעצ ױזַא םתס יצ

 "םלוע-תוניּפ עברא, יד ןופ ןדיי יד
 ,טקיטסעּפַאב סָאג-סגניטסייה ןיא ךיז ייב טסָאה וד
 : רחסמ רעיינ לנָאּפש ַא ךיז טָאה טבעלעגפיוא ןוא

 ,ןזייא רעקידרעוואשז ַא ,ואוו-ץענרע עטַאמש עטלַא ןַא
 ,לקעוושמ א יצ ,לטערד ַא ,לפיירש א ,ןייב ַא
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 ,םערָאנ רעטניה ןיא טקרעמַאבמוא רעירפ טרעגלַאװעג
 ,ןעלקיטרַא עבושח ןענייז ןרָאװעג
 סעציילּפ יד ףיוא ןפרָאװרַאפ קעז טימ עקידרעב ןדיי ןוא
 .. גרַאװטלַא ןוא סעשטענָא ! ויר-ר-ט : סייל ַא טימ ןבָאה טעבורטעג

 קַאּפ ןוא קאז ןופ .ןעגנַאנעג זיא רחסמ ןוא

 טעּפַארדעגּפױרַא ךיז ןנָאוװ-ןוא-דרעפ וצ

 ; עקּפַאש א ,ךָאל א ,ןעגנודענּפָא הברוח ַא

 .ןסקַָאװעגסיױא ןפיוהנזייא עצנַאג ןוא

 םיטאבעלַאב עטסוי -- רעזָאלב-עקבורט ןופ

 .ןלוש ןיא סנָאנבױא ןוא ןעמָארק ענשזַאו טימ

 ,קָאטליואוו טימ ריד ייב טָאה ןסָאלּפעג ױזַא
 םורַא טמשענ טייוו טלָאמעד ןיוש טסָאה וד שמָאכ ןוא
 ,ןכָאק םוצ ןוא ןקַאב םוצ ענרעזייא סנוויוא ענייד טימ
 ןקירבַאפ-ןיצידעמ ענייד םימ
 -- ,ןקילג ערעדנַא טנזיוט ןוא
 .ןכָארקעג טינ סוחי ןיא ,ןעוועג וד ךָאנ טסיב וד
 ןטנָאזירָאה עטיירב ,עטייוו טימ ,ןּפָא ןוא
 ,דיחי-ןב רעקיקָאמשנצכעז ןייד טליּפשעג ךיז טָאה
 ,ךיז טליּפשעג ױזַא םתסמ טציא ךָאנ טלָאװ ןוא
 ."רָאטַאמ דרָאפ , רעקיטכעמלַא ןוא רעסיורג רעד טינ ןעוו

1926-5 

 ר עוונע ד

 ,בורגלסעק ַא -- טָאטש יו
 ,טכָאק סע טינ ןוא טדיז סע טינ סָאװ
 גרעב יד ןופ ןטייק יד ףיוא ךָאנ טגנעה רָאנ
 } טכַאמרַאפ ןוא טרעװאשזעגוצ ןיוש
 ,טגיילעצ ןרעייפ ןופ םינמיס יד ךָאנ טגָארמ ןוא

 ; טזַאלרַאפ ךעלטעטש ןופ ,שא סעּפוק ןופ
 לָאמַא ןופ "יטיס-ןדלָאג , יד
 .טסָאק םעד ימ רערעווש ןופ טלָאצַאב טינ טָאה

 םייקיגרַאב ןופ גניר םעד ןיא רָאנ
 ;ןָאסאפ טלַאה רעוונעד שיטעטסעיַאמ
 . ,יײנש-ןקורַאּפ ןיא ןזיר יד ,םורַא
 ; ןַארט ריא רַאפ ןעייטש ןשזַאּפ יו

 לב
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 "לָאטיּפעק , ןופ ּפָארַא טקוק קיצנַאלג ןוא
 ,לָאּפוק רענעדלַאג ריא
 ,ביוש רעדנור רעד ךרוד ןוא
 ,גיוא ןפיוא לקָאנָאמ ַא יו
 ,ביוט א יו ,עליטש א ,טײקמַאזכַאװ ַא
 ,גיוצ עזייב א יו ,ןַאט גנורּפש ַא טיירג רָאנ

 ,קירבַאפ-טלעג יד ,לארדעטאק רעד ,ןטנוא ןופ
 ; קיטנַא רעשיכירג ןוא ייזומ-טסנוק רעד
 ,יולב-רעטיול למיח ַא -- ןביוא ןופ
 --- ,םפול יד ןייר ןוא ןיד ןוא
 ױרגנגרָאמ ןטשרע ןיא קידנדיינש ןוא ,ףרַאש ןוא
 .טפור ןענימ יד וצ סָאװ ,ףייפעג רעד זיא

 טסוה רעד דנַאנַאכָאנ ךיז טנָארט'פ ןוא

 ,טסורב ןוא גנול ןטרעצענסיוא ןופ

 ,םיפ ץענשַאּפערָאה ןופ טירט יד ךָאנ טייג

 ;שימעג א ןסַאר ,רעקלעפ ןופ

 ,םַאצ-עטַארנ רעטניהַא ,געוו םייב טרַאה ןוא

 ,םַאלפ-טנווָא ןופ ןייש ןיא ,טיױרנגרָאמ ןופ ןוז ןיא

 -- טַאלב ןסייה ,ןקידנענערב ףיוא

 ,טאטשלעדע דוד האווצ ןייז טלַאה
1927 

 ַא ק סיצ נַארפ ןַאס

1 

 --- ָארעדאקראבמע
 ָאקסיצנַארפ-ןאס ןופ טנַארפ-רעסַאװ רעד

 סנפַאה יד סיוא-גנעל רענעלָאטש ַא גניר א

 .קיפיסַאּפ םעד וצ םענעדלָאנ רעיוט םייב

 -- ָארדיּפךַאס יצ עמאקאמ ;לטַאיס יצ ,רעוואוקנאוו

 ּפָא ענייז סעילאװכ יד טגָאלש טירטסיורא

 ."ַָאקסירּפ , ןוא טנַארפ-רעסאוו ןופ גערב םייב

 ,םערוטש א ,דיוהעג א ןיא "ןעמרָאשגנָאל , ןופ ײמרַא

 ןטכאלש ןיא ןוא ןפמאק ןיא טיורב ןוא טכער רַאפ

 ,ָארעדאקראבמע טרעוו רעמזיורבעצ ןאעקָא ןַא

 ,ןכיוה ענייז עלַא ןיא ףיוא טרעטיצ "ליה-בָאנ, שזַא
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 ,עגָאװערמ ןיא ךיז טקױּפעצ ?עידיזערּפ , יד ןוא
 . ןסקיב יד "רעלדנעטשפיוא, יד טָא ףיוא םליצ ןוא
 סנבעל עטקַאהענּפָא ןופ טולב לפיוו !ָא

 . ןסָאגעג ךיז טָאה ָאד טָא
 -- ,רעייפ ןוא יילב ןוא ,טינ ןגרַאק ןטַאננַאמ-ףיש יד
 ;רעטײרגעגנָא קידנעמש םוגסיוא ןַא
 ,רענעלָאטש רעד ,גניר רעד זיא ןטלָאּפשעג טינ רָאנ
 ענרעזייא גנומסעפ עטדימשעגסיוא יד
 -- ןעמרָאשגנַאל --- ןטנַאטילימ זופ
 ..ָארעדאקראבמע

.2 

 ,"זארטאקלא, רעד סיוא טעז קסילעבָא-םערוט ןופ

 .לניּפש ןופ םיווש ףיוא ּפָאט-ןעמולב א

 ךָאנ ןּפעלש ןוא ּפָארַא גרַאב ןפיול ןסָאג יד

 ,לגיז םעד טפַאשמערָא ןופ ךיז ךָאנ

 ,עטיובעג-יינ יד ,בעוועג-ץענ ןופ גיוועג
 ןקירב עזעידנארג ,עכעלרעדנואוו יד
 ,ןסָאגעצ םייוו ןליימ ףיוא "יעב , רעבירַא
 גנַאטש וצ גנַאמש ןופ ץלעמשעג-ףיורש ןיא ,דוז ןיא
 . ?ןןשָאלעגסױא סנבעל לּפיוו ןיוש

 ,ָאקסיצנַארפױַאס עלַאטורב ,טסיב וד ןייש רָאנ
 ; ןקיד לּפענ ןיא ןוא ןיישנענוז ןיא
 ןייבנקור םענשַאּפערַָאה ןייד ןופ ןוא
 ,טפַארק ןוא ךרַאמ טימ טּפַאזעגנַא ןּפיר יד
 ,ענעגיוצרַאפ קירטש ןוא סַאּפ ןלעוו סָאװ
 . ןקילפעצ ןקיטשינ סבעווניּפש יו

 ןופ ןעמָאנוצ -- ָאקסירפ ; טנָארפ"רעסאװ ןופ סַאג -- ארעדאקראבמע

 "רַאװק -- ליהבָאנ ; רעטעברא-פאה -- ןעמרָאשגנַאל ; ַאקסיצנַארפ"זַאס

 ןַא -- זארטאקלא ;ץַאלּפ רעשירעטילימ -- עידיזערּפ ; עכייר יד ןופ לַאט

 ,הסיפת-לזדניא
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 (טנעמגַארפ)

 ,עטײרּפשעצ ,ענעּפרַָאװעצ ,סעלעגנַא-םָאל
 ! עמארָאנאּפ-לרעּפ ַא --- ןקידמַאז רבדמ ףיוא
 עמַאד עגנוי א יו ןעוו ,גנילירפ ברע זיא ןעוועג
 ; ןטייווק ןופ טעקוב ַא םימ טנגעגַאב ךימ טסַאה
 ,רעשַאר טייקנייש ןייד ןופ טרעבױצַאב ,ךיא ןוא
 .רעשַאנ ַא -- דניק א יװ ,ןייגליואוו ןזָאלעג ךיז בָאה

 ; ןעמיור יד ןיא לנייפ יו ,עטרעטַאלפעצ געט יד
 ,ןעמיורט ןופ רעכיּפעט ףיוא טיירּפשעצ טכענ יד
 טמעמטָאעג ריד ףיוא טיווצ-סורטיצ רעד טָאה'ס ןוא
 ;ןטָאנקעגנייא רעדילג ענייד ןיא םויּפרַאּפ ןייז ןוא
 ןענוגרַאפ ןַאד ךָאנ ךיז טָאה "ןואט-ןואד, ןייד ןוא
 .ןעמולב טםימ ןוא ןעמלַאּפ טימ טצעזַאב ןייז וצ

 * "אטסעיס ,, ןוא טעברַא ראפ נונעג טאהעג טייצ טסָאה

 ;ןטסענ-ָאינוי עריא רַאפ טָאהעג טנייפ ַאקסיצנַארפ-ןאס ןוא

 ,רעמענרעטנוא ףיוא טרַאוװעג ,"ּפַאש ןעּפָא , ןייד טימ ךיז טסיורגעג

 ; גנונעקרענָא רעייז ןוא ריד ןבענ סושרָאפ ןלָאז סָאװ

 . . . "ןעלגנע , יד ,"םעלעגנַא-סָאל , :טנָאטַאב טרַאצ ןעמָאנ ןייד

 .ךעלגנעג עקידווענח ןוא ליט8ֿ טימ ,טסונ טימ טָאטש ַא

 ןעמענ טימ טרָאּפעגּפױנוצ טסָאה +** "סאטנאס , ןוא ** "סנאס , יד
 ; ןעמעשרַאפ טזָאלעג טינ םענייק ןוא ,ןסַאג ןוא קרעמ ןופ
 -- ,ןגירק ןענָאק ייז סָאװ ףיוא ןרעטיפ ךיז ייז ןזָאלעג
 .ןגיטשעג טסיב וד םור ןופ ןנָאװטיײיר ןפיוא ןוא
 סעדאנערעס ןעגנוזעג טייקשידרע ןייד ,טייקילייה ןייד
 . . . "עדארָאדלע, יד ,ריד וצ

 ,ור"גָאטימכָאנ --- אטסעיס *

 .עקיליײה -- אטנאס ,ןאס **
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 ײּפיסיסימ יטיאמ , יד

 ,ןח םימ ץיוּפ םעד טגָארט סנילרַא-וינ
 ; ןייטש-טנעמיד םעד וצ דעי טגָארט
 !זיא סָאד ןייש יו ,טכַארטַאב ,עז ,אנ
 זירַאּפ ןיילק ךָאד זיא סנילרָא-ינ
 -- זיר ַאזַא ןופ לעווש םייב טייטש ןוא
 "! יּפיסיסימ יטיאמ יהד,

 ,םוג םעד םור ןופ סיוא ןרעה ןטסירוט
 ,ןַאּפש ןדעי ףיוא ָאד ךָאד טגיל עטכישעג
 ,ןאוואראק ןיא גנָאל יאוי ןוא ןָאעלָאּפַאנ
 -- ןַארק ַא ןופ יו ,טסיש טייקסיירג ןוא
 "! יּפיסיסימ יטיאמ יהד;

 ,טולב םנכייצ ןעניר רעדעי ןופ ,ןטפַאשרעה יירד
 ,טונק סרעביירט-ןפַאלקש ןוא טיאוזעי ןוא טאריּפ
 ,ךײרּפעג ןקילייה ןיא לארדעטאק-פיאול רעד

 ,ךיילנרַאפ ַא סעיליטסאב ,טייק-ָאדליבאק עשינַאּפש-טלא

 -- ךייט ןסיורג ןופ גערב ףיוא קירב-ןגיוב רעדנואוו ןוא
 ?! יּפיסיסימ יטיאמ יהד,

 ; בָאה ןוא סטוג טימ טקַאּפעגנָא ,ןדאלקס ,ןפיש ןוא
 .בָאב-עװַאק ץוא ,זייר ,לוװַאב טימ ,רָאר-רעקוצ טימ
 ; רירפ ַא טוט ןצרַאה ןיא --- גנַאזעג סָאד ןוא
 . . . "רימ ןיימ ןופ ייג קעוװַא ,ךייט וד ,ךייט ,ָא,
 "! יּפיסיסימ יטיאמ יחד,

 ; לָאטשירק ַא יו ,רערָאלק א -- "ןיערטראשטנַאּפ קיעל,

 .לָאמ ןופ טפַאשמערָא ןיא ץיילפרַאפ רעד טעילוה'ס ןוא

 ; ןייר ,עטרעיישענסיוא ןַא ,ץַאט ַא -- טָאטש ןוא

 -- !ןייש יוו --- יײװמַארמ רעד טפיול זָארג ןכייוו ןיא

 : ןח-םורד טימ טגניז ןוא טקיוּפ סנילרָא-וינ

 "! יּפיסיסימ יטיאמ יהד;
1938 
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 1872 ןיא ןריובעג

 1892 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 7 סָאלש , רעקלָאּפָאס רעד

 (טנעמגַארפ)

 יד בָאה ךיא ןעוו .הברוח טנעמענעט א ָאד זיא טירטס קלָאּפָאמ יא

 ,"םָאלש רעד, יז ןפור וצ קנַאדעג א ןעמוקעגפורַא רימ זיא ,טכארטאב הברוח

 .קילגמוא ןוא תורצ ןופ גנוטסעפ יד ,תולד ןופ ץַאלַאּפ רעד --

 -ָאס ןיא רַאנ טינ םַאנסיױא רעקידריווקרעמ ַא זיא הברוח-טנעמענעט יד

 .לַאטרַאװק-טנעמענעט ןקימורַא ןצנַאג םעד ןיא רָאנ ,טירטס קלָאּפ

 םעד ןָא ןעמ טיג ױזַא ,טירטס קלָאּפָאס ןיא ךָאד ךיז טניפעג זיוה םסָאד

 ןייגכרוד טנַאק ריא ;טינ ריא טנָאק זיוה סָאד ןעניפעגסיוא רעבָא ,םערדַא

 ןוא ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ,טירטס קלָאּפָאס ץינַאג לָאמ קיצנַאװצ

 .ןעניפעג טינ "םָאלש , םעד

 רעד ןופ "עגַאל רעשיפַארגָאעג , רעד טימ טנַאקַאב טוג ןייז ףרַאד ןעמ

 .ךיז טניפעג תולד ןופ גנוטסעפ יד ואוו ,ןסיוו וצ םוא טנגעג

 ןכעלשטנעמ םענופ ןטלַאהַאב ןוא ןגרָאברַאפ ,ףיוח א ןיא םיימש זיוה סָאד

 .תוברוח-טנעמענעט עכיוה רעטניחַא ,גיוא

 "ואוו ןסיוו ףרַאד ןעמ .רענייא רעדעי טינ ךיוא ןָאק "סָאלש , םוצ ןעמוקוצ

 .ןרַאּפרעד שּפיה ןייז םעד וצ זומ ןעמ .סיוא-ואוו ןוא ןייא

 ,םירטס קלָאּפָאס ןיא סױרַא טמוק סָאװ ,רעלעק ַא ךרוד טפיול גנַאגוצ רעד

 -צניפ ,עמייהעג עליפ ןייגכרוד ףרַאד ןעמ ; "סָאלש ,, ןטכער ןזיב ךיז טיצ ןוא

 ינַארט ,םעטַאמש טימ ןּפרָאװרַאפ ןוא טניילרַאפ ןענייז סָאװ ,ןעײלַא ערעט

 -נַא ןוא ןזייא רעקיטש ,םנטסַאק עטלַא ,ךעלסעפ עטלַא ,עטָאלב ,ץומש ,םעט

 ןעמ טניפעג ,"םָאלש, םוצ גנַאגסױרַא םעד ןעז טבעלרעד ןעמ זיב ;ךורב ערעד

 : גנוטסעפ עתמא ןַא .ןבעל ןטימ רעכיז םינ זיא ןעמ ןוא הנכס רעפיורג ןיא ךיז

 ,זיוה-טנָארפ םעד ןופ לָאה ןכרוד "סָאלש , םוצ גנַאגוצ ַא ךָאנ ָאד זיא סע

 ןיא רָאנ םיא טנפע ןעמ .טרַאּפשרַאפ קידנעטש זיא גנַאגכרוד רעד טָא רעבָא

 ?םָאלש , ןופ ןעוו ןוא ,"טנער, ךָאנ טמוק "דרָאלדנעל , רעד ןעוו : ןלַאפ ייווצ

 . ןטיוט ַא ןגָארטסיױרא ןעמ זומ

 ריא טָאה טנייה .ףיוה ןיא זיוה םוצ טירטוצ םעד ןגעוו רַאנ זיא קסַאד

 ! עדייבעג-םצע יד ןעז טפרַאדַאב

8 
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 ,עטלַא רָאנ יד ןופ טירטס קלָאּפָאס ןיא ןבילברַאּפ ,הברוח עכעלרעדיוש ַא
 .ןרָאי עטלַא

 . .. טחברוחראפ ,טסיװרַאפ ,ןזָאלרַאפ ,ןסעגרַאפ ,ןכָאטשעצ ,ןכָארבעצ
 -רעייפ , יד ,טלמישראפ ןוא טצרַאװשרַאפ ןענייז טנעוו ענרענייטש יד

 -עצ ,ןכַארבעצ רעטצנעפ יד ןיא ןביוש יד .טסָאר ןופ טלעגרַאפ ?סּפיעקסע
 . . ..טלעטשרַאֿפ סעטַאמש טימ ,ןכַאטש

 .ךעלּפמעל טרָאד טנערב ןעמ .?סָאלש , רעזדנוא וצ וצ טינ טמוק זַאג ןייק
 עכלעזא ךרוד ,רענייטש ןטלַא םעד ףיוא רעבָא ,טריפעגוצ ָאי זיא רעסַאװ
 יד .עדייבעג רעד ןופ ןרָאדירָאק ערעטצניפ יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןּפמוּפ
 ןעמ זומ ,רעסַאװ לסיבַא סױרַא טגירק ןעמ זיב ןוא ,טעטסָארַאפ ןענייז ןּפמוּפ
 .ןטעברַא רעטיב ןוא רעווש ץנאג

 רענעמ :;עקידסחוימ ַא רעייז זיא "סָאלש , םעד ןופ גנורעקלעּפַאב יד
 ,תונמלא ,רעדניק ןוא ןעיורפ רעטיול ;ןניוא יד ןיא ןָא םינ ָאד ןעמ טעז
 | . . . ךעלמימותי עקידעבעל ןוא םימותי ,תונונע

 גנילירפ רעביל רעד
 (טנעמגארפ)

 ץלַא ךָאנ ןרעטעוװ יד ןענייז לירּפַא שדוח םענופ געט עטשרע יד ןיא

 זַא ,טביולגעג טינ רָאנ ךיז טָאה סע .ןטניוו עטלַאק ,םנגער .קידחרצ ןעוועג

 .רעטניוו םעד וצ ףוס ַא זיא סע ןעוו ןעמענ טעוו סע

 רענייש רעד זיא ,שדוח םענופ טפלעה ַא רעכירַא זיא סע ןעוו רעבָא

 ןרָאבעג ,ףושיכ ַא ןופ גנוקריוו רעד ךרוד יוו ױזַא סעּפע ,גנילצולּפ רעמוז

 .ןרָאװעג

 טָאה למיה רעד ,לטניוו םעראוו קידרעמוז א ןַאמענ זָאלב א טָאה סע

 עמעראו ,עכעלביל טימ ןפיג ןעמונעג טָאה ןוז יד ןוא ,טרעטיולעגסיוא ךיז

 .ןלַארטש

 ךָאד ןענייז סָאד !ךעלעגיופ ענייש ,ךעלעמיוב עגנוי ,ךעלעזערג ענירג

 ןשידיי םעד ןיא רֶעבָא .רעמוז םענערָאבעגיײינ ,ןרעייט ,ןביל םעד ןופ סנכייצ יד

 מינ ,טינ ןעמ טעז ןטרָאד ,טירמס ירעמָאגטנַאמ ןופ ןטנגעג יד ןיא ,לַאמרַאוװק

 ,רעזייה:טנעמענעט ?ןעמעוו ?סָאו ?רעוו .רעמיוב ןייק טינ ,זָארג ןייק -

 ,ּפַאק א ףיױא ּפָאק א ,טנַאו א ףיוא םנַאוו ַא ,סעמרַאזַאק עכיוה ,עצראווש

 ? רעמיוב ןופ סייוו רעוו ?/זָארנ טעז רעוו ...ןעלטעצ-ףומ ,טנער ,סרעּפיקזיוה

 םימ רעמוז םעד ףיוא טרַאװעג טירטס ירעמָאנטנַאמ ןיא ןעמ טָאה ךָאד

 .ןחישמ ףיוא יוו ,הלואנ רעד ףיוא יו דלודעגמוא

 ! רעכעלרעדיוש א ןעוועג זיא רעטניוו רעד

 רעיורט ליפ טכַארכעג רעטניוו רעד טָאה בורג-ןבלימ רעשידיי רעד ןיא

 ,קילנמוא ןוא
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 ןבָאה םיריוטקָאד ...גנודניצמנא-ןעגנול ,ןעלזָאמ ,ןימאלראקפ ,עירעטפיד
 ףיוא ןוא טעבראעג קיסילפ טָאה תומה-ךאלמ רעד .ןָאזעפ םענעטלעז א טאהעג
 עשרעדניק ךס ַא ,ךס ַא ןעמוקענוצ רעטניוו םעד ראפ ןענייז סמלוע-תיב יד
 ! ךעלמירבק עקנישירפ

 ןופ ןסַאג יד ןופ רעניימש יד ןבָאה רעמוז םעד ןופ ןעמוקנַא םעד טימ
 -עג רעבָא זיא סע .זָארג םענירג טימ ךיז טקעדַאב טינ לַאטרַאװק ןשידיי םעד
 -ארגעלעט יד .ןָאמטעג ןקירט ַא לסיבַא טָאה עטָאלב יד לייוו ,רענייר ןרָאװ
 רעבָא זיא סע ,טקעדַאב טינ ךעלגייווצ ענירג טימ ךיז ןבָאה ןעגנַאמש עשיפ
 ןענייז עכלעוו ,ךעלרעדניק עכַאװש יד ןוא ןסיורד ןיא רעמעראװ ןרָאװעג
 -ייז ,רעבירג-טנעמענעט עטעטסעּפרַאפ ,ערעטצניפ יד ןיא טקעטשראפ ןעוועג
 ןעמונעג טינ טָאה טירטס ירעמָאגטנָאמ ןופ טפול יד .סױרַא סַאג ןיא ןענ
 ,רעטצנעפ יד ןענעפע ןעמונעג ךָאד רעבָא טָאה ןעמ ,ןעמויפראּפ טימ ןקעמש
 ןא טמעטָאעגנײרַא שמָאכ טָאה ןרעמיצ עגנע עקיּפמעד יד ןיא ןוא
 ; סירעסנעּפסיד יד טרעגַאלַאב רעקינייװ ןרָאװעג ןענייז סע ןוא טפול למעטָא
 -התימ ערעייז ןשימ וצ טרעהענפיוא עלייוו ַא ףיוא ןבָאה סרעקיײטּפַא יד
 רעד ; טעברַא רעקינייוו טאהעג ןבָאה םיריוטקָאד יד ,רעכעטיירק עקידהנושמ
 .םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא טָאה תומה ךאלמ

 -גיא ,עמַאמ ענעסַארשעצ ןייא טינ ןוא עטַאמ רעטמערָארַאפ ןייא םינ ןוא
 ירעמָאגטנַאמ ןיא ןבָאה ,ךעלרעדניק עכַאװש עניילק ערעייז קידנבָאה ןעניז
 . . . רעמוז ןרעייט ,ןביל ,םענערָאבעג-ײינ םעד רַאפ טָאנ טקנַאדעג טירטס

 רעלדעּפ רעשידיי ַא
 (טנעמגַארפ)

 םעד רעביא .זומת שדוח םעד ןיא גַאטייב קיטיירפ ַא ןעוועג זיא סע
 עג טָאה ,,ס לפרעד םעניילק םעד וצ טריפ רעכלעוו ,געוװ ןקיּפמוז ןטיירב
 ןגָארטעג טַאה רעייגסופ רעד .קיצרעפ רָאי ַא ןופ ןַאמ א ןענַאּפש ןיא ןטלַאה
 .רעלדעּפ רעשידיי א ןעוועג זיא סָאד ,ןקור ןפיוא ןטסַאק ןסיורג א

 יד ,סנעמיר ךרוד רעגערט םוצ ןדנובעגוצ טסעפ ןעוועג זיא ןטסַאק רעד
 ךיז ןבָאה ןוא ןרעטלוש ענייז רעביא ןפרָאוװעגרעבירַא ןעוועג ןענייז םנעמיר
 ."א , בַאטשכוב רעד יו טסורב ןייז רעביא טגיילעגסיוא

 םעד ףיוא םורָאװ ,רערעווש א רעייז ןעוועג ,םינּפה ,זיא ןטסַאק רעד
 ענעגױצעגנַא ןעזעג ךיז ןבָאה רעלדעּפ םענופ םינּפ ןטנערברַאפ ןטציוושרַאפ
 ןטסַאק רעד .גנוגנערטשנָא רעקרַאטש א ןופ ןמיס א ,ןרעדָא ענעּפָאלעגנָא ןוא
 רעלדעּפ רעד ןוא ,ןקור ןרעביא רעקירעדינ ץלַא טקורענּפָארַא רדסכ ךיז טָאה
 םוצ זיב רעכעה ןוא רעכעה ץלַא אשמ יד ןּפוטש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 .וצ ּפָאק

 ןגעלעג זיא'ס ואוו ,םורד וצ טייז-ןופצ ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה געוו רעד
 ,ס ףרָאד סָאד
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 ןיא ןגעלעג זיא ,טנַאּפשעג טָאה רעלדעּפ רעד ןכלעוו רעביא געוװו רעד

 ,דלַאװ ןטכידעג ץנַאג א
 ןייפ א ןכַאמוצכרוד טאהעג ךָאנ טָאה ןוז יד .ףניפ רענייזא ןעוועג זיא סע

 יז ןעמ טָאה געוװו םעד טָא ףיוא רעבָא .גנאנרעטנוא ריא זיב עזייר לקיטש

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ,דלַאװ רעד םורָאװ ,ןעזעג טינ רעמ ןיוש

 רעביא ןטָאש ןכעלביל ַא ןפרָאװעג ןוא טלעטשרַאפ יז טָאה ,טייז-ברעמ רעד

 רעייז ןייז טפרַאדַאב סע טלָאװ גָאט-זומת ןסייה ַא ןיא .געוו םענופ טיירב רעד

 טיירפעג טינ טייוו טָאה ןטָאש רעד רעבָא .רעייגסופ ןדימ א ראפ םענעגנָא

 רעייגסופ רעד סָאװ ,םעד ןופ ןעז טנַאקעג ןעמ טָאה סָאד .רעלדעּפ רעזדנוא

 קירד א ,נעוו ןופ טייזברעמ רעד ףיוא קילב ןזייב ַא ןפרַאו טפָא טנעלפ

 .טסבלעז ךיז וצ ןעלמרומ ןעמענ ןדירפוצ טינ ןוא סעציײלּפ יד טימ ןבעג

 ןָאק ןעמ ...ףוס א ןָא רָאג ...ךיז םיצ ןוא ..,ךיז םיצ ...דלַאו אראפ ...ךֶע,

 -רַאפ ןוז יד ןיוש זיא טכייליפ ?םייוו רעוו ..ןעז טינ טלעוו עסייוו יד ָאד

 ?? ןעננַאנ

 .רעטייוו ןוא רעטייוו ןעננַאגעג זיא רעלדעּפ רעד

 .רערעטיש ןרעוו ןעמונעג טייז-ברעמ ןופ דלַאװ רעד טָאה טָא רָאנ

 ןלַארטש יד ןופ דלָאנ טימ ןעלקנירּפש ןעמונעג טָאה רעמיוב יד ןשיווצ ןוא

 | .ןוז רעקידנעייגרַאפ רעד ןופ

 ,.רעכעליירפ ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז ,טמעטָאענּפָא רעיירפ טָאה רעלדעּפ רעד

 .ךיז וצ טגָאזעג רֶע טָאה ,"ןעננַאנרַאפ טינ ךָאנ זיא ןוז יד,

 .קירעיורטמ ןרָאװעג רעדיוו רעלדעּפ רעד זיא דלַאב רָאנ

 ךיז לעװ ךיא ןעוו ,סייוו רעוו, ,ןדער ןעמונעג רע טָאה ,/? סייוו רעווע

 " . . . ?ףרָאד ַא וצ ןּפעלשרעד

 ןקור ןרעביא רעכעה ןטסַאק םעד ןבענעג ּפומש ןקיטסַאה א טָאה רע

 .ןטערמ רעלענש ןעמונעג ןוא

 -זייה ךיז ןדיינשסיורא ןעמונעג ןבָאה ,דרע רעד ןופ יו ,ןטייוורעדנופ

 .ןבעל ןופ שער ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ...םסעק

 ,טָאנ זיא טביולעג; .ןבעגעג ץפיז א רעלדעּפ רעד טָאה "! ףרָאד ַא,

 ."טםייצ רעד וצ טקנוּפ

 ןטימ ךיז טלעמטשענקעווא ,געוו םענופ טייז רעד וצ טרעקרַאפ טָאה רע

 טקורעגרעבכירַא ,ךיז טכיילנעגסיוא ,ןטסאק םעד טרַאּפשעגנָא ,םיוב ַא וצ ןקור

 ,ךיז טסוחעגסיוא ,ןטינשעננייא ךיז ןבָאה ייז ואוו ,רעטרע יד ןופ סנעמיר יד

 ,םינּפ ןופ םייווש םעד טשיװענּפָא ,לכיטדזָאנ א ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא

 רעד ןופ ,דלַאװ ןפיוא ןקוק ןעמונעג רע טָאה ,קידנטכַארט טשינרָאג יו ןוא

 . . . געוו םייז רעדנַא

 ךיא לעוװ ? סייוו רעוו ...ףרָאד א, .ןבעגעג ץפיז א רע טָאה ,"ףרָאד א,
 רעוו ?סייוו רעװו ?ןטלַאה תבש ןענָאק ָאד ךיא לעוו ?ןדיי א ןפערט ָאד

 ".! טעּפש ...ןייג ףרַאד ןעמ ...? סייוו

 .ףרַאד םוצ קעוװַא זיא רעלדעּפ רעד ןוא



 ןיסעיל ם ה ר ב א
 1872 ןיא ןריובעג

 1897 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1938 ,רעבמעװָאנ ןט5 םעד ןברָאטשעג

 טייהייירפ ןופ עוטַאטס יד

 - .ןיטעגנ יד 1

 ,השבי יד ןטייוו ןופ טניר;
 ,טלעוו עיינ יד סיורַא טמיווש
 ,ןיטעג יד לעווש ןפיוא ךיז טזייוו
 ,טלעהַאב ןוז רעיינ ַא ןופ

 ,םונאיקוא ןופ ץענערג םעד ייב
 ,םינַארג קיטש ןכיוה ַא ףיוא
 ,רעסַאװ ןופ ףיוא ךיז ןיורב יז טביוה
 .םיצ יז ןוא טרעביוצ יז ןוא

 ,לקאפ-טייהיירפ א טנַאה ןיא ךיוה
 ,םיור ןטייוו ןיא קילב רעד ןוא
 ,למיה ןוא םי ןשיווצ יז טייטש
 .םיורט-ןזיר רעצלָאמש א יו

 ,ןגַאװ ןופ דיל-ןדלעה ַא יו
 ,ןייש ,קיטכעמ ,ןסָאגעגיזנַארב
 ,טָאמש-טלעוו-רעדנואוו רעד ןופ יז טגניז
 ..ןייטש ןוא לָאטש ןופ םנ םעד ןופ

 - :סונאיקוא ןופ ץענערג םעד ייב
 ,רערעדנַאװ יד רַאפ יז טייטש
 םולח ןופ רָאוװ-רעדנואוו ַא יו
 .רערעדנַא ןַא טלעוו א ןופ

 ,למיה רעד ריא ףיוא טילב ןביוא
 ;ןייש-ןלַארטש רעד טליּפש סע ןוא
 ,םיוש-םי רעד סייוו יז טזיורק ןטנוא
 .ןייא תודוס טמיור לעוו יד ןוא

 ןטָאש רעד ריא ףיוא טלַאפ לָאמטּפָא
 ,דליוו-רעטצניפ ןקלַָאװ א ןופ
 ,רענוד רעד ךיז טלקייק סע ןוא
 .טלירב עגושמ םי רעד ןוא

 ,טינ טקרעמַאב ןוא םינ טרעה יז רָאנ
 ,קנַאלש קידנעטש ןוא ץלָאטש קידנעטש

 ,רעביוצ ןוא טכַארּפ ןוא טכַאמ טימ לופ

 .קנַאדעג ןוא ןבערמש טימ לופ

 ןפיש יד 2

 זעייג ןוא ןלעוו עקילארטש יד ןעיינ סע
 ,ןימעג רעד רַאפ שרַאמ ןזַאלדנע ןיא
 ,סנדייז ןוא רעבליז ןופ ןבעוועג ןיא טצוּפרַאפ
 .ןמעלג ןוא קישיור ריא ןעלּפַאלּפ ןוא
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 ךיז טיירד ןוא ורמוא עקילַארטש יד ךיז טיירד סע
 - ;גנַאלק ןקישיור ,ןקיטפול ןיא

 ,ןירג-םוהת ןופ רעדניק עקיצנַאלג ,עקיצנַאט יד

 .גנַאג ןקיבײא םעד ןעייג ייז

 ,רעמיצ ןיא זיא ץלַא ןוא ,רעטילפ ןיא זיא ץלַא ןוא
 ,םונאיקוא-ןלַארטש רעקיליּפש ַא
 ,ןענָאילימ ןיא גָאטייב ןענוז ךיז ןעקנירט'ס ואוו
 ,תונבל -- ןענָאילימ ןיא טכַאניײב

 ,ןעייג ןוא ןלעוװ עקילַארטש יד ןעייג סע
 ; יירפ ןוא ךעליירפ ןוא ענדַארַאּפ
 רעדנעל ײלרעלַא ןופ ןפיש יד ןגָארט ןוא
 .ייברַאפ ןימעג רעכעלרעה רעד

 ,עטסיוו רערעדנַאװ ןופ ןסַאמ יד יז טעז ןוא
 ; ךיז טגער יז ןוא קוצ ַא ריא ךרוד טייג

 ,עטדימשרַאפ יד ,טסורב ענעזנָארב ריא ,ךיז טכוד'ס ןוא
 .ךיז טגעוװַאב ןוא טכָאּפ יז יו ױזַא

 לקַאפ ןטימ טנַאה יד יז טביוה ךעלרעייפ ןוא
 | ; טפור ןוא רעסַאװ םעד רעבירַא
 ןעגניז ךעלרעדנואוו א יו .ױזַא ,ךיז טכוד'פ ןוא
 -- :טפול רעד ןיא םורַא ךיז טסיגעצ

 ןיטעג רעד ןופ גנאזענ רעד

 רערעטצניפ רעד ןופ
 ,טכאנ-רעטלאלטימ

 ,ביור ןיא טלעוו ַא ןופ
 ,טכַאלש ןיא טלעוו ַא ןופ
 ,ךַאי ןרעווש םעד ןופ
 ,טולב ןכייט יד ןֹופ
 ,ץיירק ןעמורפ םעד ןופ
 ,טונק ןזייב םעד ןופ
 שטנעמ רעיירפ רעד טזָאל
 ,קעװַא ךיז קימומ
 םי ןסיורג ןכרוד
 .גערב ןטייוו ַא ףיוא

 ,גערב ןטייוו א ףיוא,

 ,טנורנ-ןזלעפ א ףיוא

 מלעוו א ףיוא רע טיוב

 -- טנוזענ ןוא רעטנומ

 שינעפיט רעד ןיא

 ,דלַאוװ-מלַארוא םענופ

 ,ץוש סטָאּפסעד א ןָא

 -- טלַאה סרעביור ַא ןַא

 שינעטסיוו רעד ןיא

 טיירב-יריערּפ רעד ןופ

 ,שטייב-ןרַאה א ןַא

 .טייק-ךטכענק א ןָא
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 ,עטקירדעג ריא טמוק ,עטלגָאװרַאפ ריא ,טמוק ,ָא;
 ,עטקיטשרַאפ ןטלעוו ןופ ,עטקַאּפעג ןטלעוו ןופ
 .דנע ןָא ןמייוו יד ןיא רעהַא
 ,עיירפ יד וצ טמוק ,ָא ,עווַארב יד וצ טמוק ,ָא
 -- עיינ ןעמעננָא ָאד תוחוכ טימ ךיז םעוו ריא
 ! טנעה יד קיצרַאה ךייא ןביג רימ

 רוטאנ יד רע טגניווצ, ,טלעוו רעיינ רעד ןיא
 ,גולק ןעניד וצ םיא ,טנַאלטַא םעד רעטניה

 ןייא יז טנַאּפש רע ןוא ,סיורג תובחר יד טגיל
 ,גוצ-ןבעל ןייז ןיא דנַאל רעדנואוו סָאד טגיל
 ןייא יז טדימש רע ןוא שטנעמ רעד זיא סע ואוו
 ,ךיור ןוא לַאטעמ ןיא ײנַארימ רעד ןָא
 ריא ףיוא טגָאי רע ןוא ,ץלָאטש ןסקָאװעגסיױא
 - ,ךיוה סנקלָאװ יד ןיא --- יירפ טלקיװטנַא ךיז
 ףַאשַאב םייב ךיז טלעטש סייוו סָאװ ,טסיינ ַא טימ
 ,ץיּפש ןכיוה ןפיוא ,םינ טלַאהּפָא םוש ןייק
 ךערפ ךיז טצייר רע ןוא ,טסעפ ןליוו ַא ןוא
 ,ץילב רענוד ןטימ ,טדימשענ לָאטש ןופ יו

 ,ןטלעוו ענעּפמורשעגנײא-עטלַא יד ןופ טמוק ,ָא,

 ,ןטלעגרַאפ םינּפ ןופ ,רעטיצ ןיא םירביא ןופ

 ,ןײרַא טייקגנוי רעד ןיא זדנוא וצ

 -- ןעיירפ םעד ןיא ,גנואווש ןדנגַאװ םעד ןיא זדנוא וצ

 ,ןעײנַאב ךייא טומ ןוא טייקשירפ טימ ןלעוו רימ

 " , , . !ןייא ךייא ןדַאל רימ ,ןפור רימ

 טָאטש יד 4

 ּפַא ריא טרעפטנע סע ןוא ,גנַאזעג ריא טגניז יז

 טַאטש עקיזיר יד ןמייוו ןופ

 ,םורבעג ןדליוו ןופ קזוח ַא סעּפע טימ

 .טָאּפש ןקיכארק ,ןקיכייק טימ

 ,טָאטש ןופ טנורגּפָא םענרעניימש םעד ןופ טגָארט סע
 ,ךיוה יד ןקָאטש רעקילדנעצ ףיוא
 ,גנַארד ןקימָארטש ןיא ןענַאילימ ןופ םורב רעד;
 ,ךיור ףיוא ןוא לַאמעמ ףיוא טגָאיעג
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 טי 4 טי ט 4

 ,םוא ךיז ןשטנעמ טימ ןענָאילימ ןסיוטש סע
 ,םַאלפ ןוא רעייפ קידננַאי ךיז
 ,ךיז ןשיווצ טלַאק ןוא םאזנייא ךָאד ןביילב ןוא

 .םי ןיא סעילַאװכ יד יו ױזַא

 ,ףוס ןָא ,ןענָאילימ ,תואנק ןוא תואנש ןוא

 ,ץראװש ױזַא םוא ןרעקַאלּפ ייז
 סיוא ןענהפרש ןוא ןדניצ ןוא ןעמס ןוא
 .ץרַאה עכעלשטנעמ עמערָא סָאד

 -- טגנילש ןוא טרָאד טגנילש ןרעדנַא םעד שטנעמ ןייא ןוא
 ; געוו ןיא רָאנ טמוק סָאװ ,ןכַאװש םעד
 טרעוו ןעמ ןענַאװ זיב ,ץלַא טגנילש ןעמ ןוא טגנילש'מ
 .גערב א ןָא טּפאלקעצ ואוו -- ןיילַא

 ,םי ןיא סעילַאװכ יווװ ,ןעמוק ערעדנַא ןוא

 ; םוא ץלַא ןוא ףיוא ץלַא ןעמוק ייז
 טיירטמש ןייז ןיא שטנעמ רעד טרָאד טרעוו קיניזנַאװ ןוא
 | .םורַא המיא ןוא טעּפמיא רַאפ

 ,ןוז רעד ןיא ואווַא גנולש-טפול א רַאפ טיירטש רע
 ; םָארטש ןיא טלַאהנָא ןא סעּפע רַאפ

 ,םורַא ךיז טפרַאוװ ןוא ךיז טסייר ןוא טמרַאיל רע

 ,םוהת רעד רעטנורַא םיא טשיוו'ס זיב

 םיוא ךיז תולוק טימ ןענָאילימ ןשימ'ם ןוא

 ,יירשעג-םוניהינ א םענייא ןיא

 ,םודס ןופ יוו ױזַא ,למיה םוצ ךיז טגָארמ סָאװ

 .ייוו ןדנפמעק ןיא ,ןדליוו ןיא

 ,ףור ריא שלַאפ יוװ ,ןימעג יד טינ סייוו'ס ןוא
 -- ,גנאזעג ריא טגנילק קידקזוח יו
 םורַא למוט ןיא זיא ןיילַא ךיוא יז זַא

 .גנַאל ןיוש ןרָאװעג ןסעגרַאפ

 ,ןיימ ריא ןרָאװענ ןיוש גנַאל זיא ןסעגרַאפ

 ,טכַארּפ ענרעּפוק ריא ,עצנַאג ריא

 ,ןיימש יז ןעמ טזָאל ננורעטסעל א יוװ רָאנ ןוא

 .טכַאלרַאפ ,רעסַאװ ןיא ןפרָאװרַאפ
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 יי טא טי

 סבעװניּפש יד

 ,ץלָאטש ױזַא ּפָאק ןפיוא ץנארק ןטימ טייטש יז
 ,םיוש ןפיוא טייוו ױזַא טקוק ןוא
 ,םביוה ןוא לקַאפ ריא יז טביוה ץלַא רעכעה ןוא

 : .םיורט םענעביוהרעד ריא טמיורט ןוא

 ץנארק םעד רעביא ןוא לקַאפ םעד רעביא ןוא
 | ; טניילעצ ךיז ןיּפש רעד קיטשרָאד טָאה
 ,טרַאװ ןוא סבעווניּפש ןייז קיסיילפ ױזַא טבעוו רע
 | .טגיוז ןוא רעפּפָא ענייז טּפַאכ ןוא

 ןײלַא רָאנ םיא רַאפ זַא ,טכַארמ רע ןוא טניוז רע

 ,ןייש ןייז לקַאפ רעד סָאד טיײרּפשעצ

 םייוו ןוא טםנעָאנ ןופ ןנילפ עלַא טיצ סָאװ
 .ןיירַא סבעווניּפש יד ןיא םיא וצ
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 גנילירפ רעקרָאי-וינ

 ,םטרַאקשוּפ טימ לופ זיא סַאג יד ןוא
 ; טסימ טימ לופ ,ןענַאק טימ לופ

 ,ןביוא ןופ ןוז יד ןיירַא טקילב
 .טסירנַאב ןוא לכיימש ַא םוט

 ,לכיימש ריא ןופ ןלַארטש ןלַאפ
 ,ןייש ןביל ַא םורג ריא טסיג
 ,רעזייה עכיוה ,ענרומכ יד ךרוד
 .ןײרַא סאג רעפימ רעד ןיא

 ,דלָאגנינ םימ לופ זיא סָאנ יד ןוא

 ; ץנאלג טימ לופ ,ןדיירפ טימ לופ

 ,קישטשנירעטאק רעד ןייג וצ טמוק

 .ץנַאט םוצ טפור ןוא טגניז ןוא םליּפש

 סאנ יד 1

 ,ןפור סָאד דלימ-רעטנומ ךיז טנָארט

 ; טלַארטשַאב ביל-ננילירפ ,םעראוװ

 ,גראוװניילק סָאד סָאנ ןיא סױרַא טגננירּפש

 ,טלַאש ןוא טצנַאט ,ךיז טיירפ ,ךיז טיירד

 ,רעדניק טימ לופ זיא םַאג יד ןוא
 ;ןח טימ לופ ,טײקטרַאצ טימ לופ
 ,ךעלטנעה ןיא ךיז ןטכעלפ ךעלטנעה
 .ןײלַא ךיז ןביוה ךעלסיפ

 ,גנוקיצטנַא טימ ךעלגיוא ןסיש

 ; םלעזַאב ךעלמינּפ ןטכיול
 ,ןגיוו ןוא ךיז ןניונ ,ןגיוב
 ,דלעפ ןפיוא ןעמולב יד יו
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 ,םטמיר טימ לופ זיא סָאג יד ןוא
 ; גנַאלק טימ לופ ,ןברַאפ טימ לופ

 ,ןגָאװ א ןיירַא רעווש ךיז טסייר
 .גנַארד ןקידנעגניז ןיא דנילב

 ,ץכערק-טיוט ַא טפול יד ךרודַא טדיינש
 ; קערש ןיא ּפָא גרַאװניײלק סָאד טפיול

2 

4 

 ,ןעלגילפ עצראווש טימ ךָאפ ַא טוט
 .קעװַא לדנבעל ַא טגָארט

 ,דחּפ טימ לופ זיא סַאנ יד ןוא
 ; סנאנָאסיד ןדליוו טימ לופ

 סטראקשוּפ יד ךרוד ,ןענַאק יד ךרוד

 ,סנַאלובמַא ןַא ףיוא טרעדיוש |
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 סּפמערט יי

 -- ןעלגיופ יד ןוא ,ןוז רעד ףיוא סּפמערמ ךיז ןעמערַאװ סע
 ; ןעיירב ייז ןוא םורַא ןעיימש ייז
 ןרעה וצ ייז טיירפ סע ,רעצרעה עשיּפמערט יד
 .ןעיירפ םעד ,ןושל ןשלגיופ םעד

 ,עיגרענע ןוא טפארק ןופ ןלאווק יד ,ןלַארטש יד

 ; רעטנורַא למיה ןופ ןעמָארטש ייז
 ךיז טליּפשעצ סע --- ייז ןופ קיטשרוד ןעקנירט סּפמערט יד
 .רעטנומ ױזַא טולב עשיּפמערט סָאד

 ,םיוט-טסָארפ ,ןעוועג רעווש ,ןעוועג גנַאל זיא רעטניוו רעד
 ,טעילוהעג טָאה טיוט רעיולב-טסָארפ רעד
 ,ןגעוו יד ףיוא טּפמערט יד ןגעקטנַא ךיז טיירדעג
 .טעילוטעג ךיז ייז וצ רעטסעפ ץילַא

 ,ייז טנערברַאפ ןוא טםנערבעג םעמָא ןייז טימ טָאה רע

 -- ןלַאפעג ,ןגילפ יו ,ןענייז ייז

 ,ןעייוואז ןיא סָאנ ןיא ,ןעיינש יד ןיא דלעפ ןיא

 ,ןלאטש ןוא ןעקנעש יד ןופ לעווש םייב

 ,ןעמענ ןָא םירבק יד ןופ לָאצ יד טָאה טגייטשעג

 ; רעסערנ ץלַא דַארג-טסָארפ ןרעדעי טימ

 -- שודעלאק רעד ןעגנולשרַאפ טָאה בורג יד יו רעמ ןוא

 .רעסעמ רעשיטנעדומס ,רעפרַאש רעד

 ,רעלגָאװ ןופ םירנּפ יד ,ייז טנעדוטס רעד טביל יו

 -- ןדיימראפ םינ םינש ןייז ןענָאק סָאװ

 ,םינ בייל ןייק ,טינ םטעפ ןייק ,רעדָא רָאנ ןוא ןייב רָאנ

 .ןדיינש ױזַא טכייל ךיז ןזָאל ייז
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 ; םירגּפ עשיּפמערט יד ףיוא ןעוועג זיא לוז ַא
 ; ןסַאמ ןיא ןבילקעג ייז טָאה ןעמ
 ,סנטסַאק ןיא ןענופעג ייז טָאה ןעמ יו טקַאּפעג
 .ןסַאּפַאז עצנאג ייז ןופ טכַאמעג

 ! םיתמ יד טימ טגרָאזראפ ןרָאי ףיוא ךיז טָאה ןעמ
 ןבילברַאפ ךָאנ ץלַא ןענייז סּפמערמ ךָאד
 ,רעסעמ ןשיטנעדוטס ןוא בורג רעשלהק ןופ
 .ןביל םעד גנילירפ םעד ןסירג וצ

 ,ןעלגיופ יד ןוא ,ןוז רעד ףיוא טציא ךיז ןעמערַאוװ ייז
 ; ןעיירב ייז ןוא םורַא ןעיימש ייז
 ןרעה וצ ייז טיירפ סע ,רעצרעה עשיּפמערט יד
 - .ןעיירפ םעד ,ןושל ןשלגיופ םעד

 ! ךעלטמיוט ,ןעוועג רעווש ,ןעוועג גנַאל זיא רעטניוו רעד
 ,ןעמונרַאפ גנילירפ רעד ךיז טָאה ןוא
 ,טרוכישרַאפ ןייש-ןוז ןופ ןיוש ךיילג ןענייז סּפמערט יד
 .ןעמוקַאב ןעלגילפ ןבָאה סּפמערמ יד

 ,ןלָאט רעביא ,גרעב רעביא דלַאבידלַאב ןעילפ ייז

 ,עיינ ןיא ,ןטלעוו עקילַארטש ןיא

 -- ץדליוו יד ,ןעלגיופ עזָאלגרָאז יד יוו ױזַא

 .עיירפ יד ,עטייוו יד ,עדליוו יד
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 -- ךעלרעדניק-טנעמענעט ,ךעלרעדניק ךיז ןליּפ
 ,ןיילק ןוא דעלקנערק ןוא קימיוק
  ,עטעזרומרַאפ ךעלקעב ,ענעסירעצ ךעלדמעה
 ! ןח אזַא ,ריר אזַא ךַאד

 ,ךעלעזערג עשיטָאמש ,ךעלעזערג ךיז ןצָארּפש

 -- ןיד ךיז ןעלקניוו ןוא ןעילוט

 ,ענעטָארטעצ ןטשרע םעד ייב ץָארּפש םעד ייב ןיוש

 ! ןירג ױזַא ,טרַאצ ױזַא ךָאד
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 ,סטנעמענעט ןופ רבדמ רעָארנ-טלַאק רעד ךיז טיצ

 ; טנעוו עזָאלדנע ךיז ןערומכ

 ,רערעטיול א גנילירפ א רעטנורַא טמעטָא

 ,טדנעלב ןוא טרעטנומ ןוא טמעראוו

 ,עלעזערג םוצ קיצרַאהמרַאב דניק סָאד טלכיימש

 ; סאלב ןוא לדייא ױזַא טקוק

 ,םענעטָארטעצ ַא ןופ עלעכיימש ןטימ טקוק

 ,סַאנ ןופ לזערג ןקניגנוי

 ,עלעזערג סָאד קיצרַאהמרַאב קירוצ טלכיימש
 ,דניל ןוא ךעלביל ױזַא טקוק
 ,ןטווענחַאב ַא ןופ עלעכיימש ןטימ טקוק
 .דניק-טנעמענעט ןכעלקנערק

 ,רַאנ עלייוו ןיילק ַא ױזַא עדייב יד ןעלכיימש
 ,ייז ףיוא ךיז ןָא טנָארט סע זיב
 ,רעיינסופ ןוא סנגָאװ ןופ עננעמ א ,קימרוטש
 .יירשענ ןוא ביומש ןופ סעילאװכ
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 5 ב ענ

 ףיוא ךיז לבענ רעקיגָאטרַאפ רעד טביוה סע

 ; טלעק טימ טמעטָא ןוא

 ףונ ןסייוו-סָאנ ,ןליטש-ליק ןייז ןיא טָאה רע

 .טלעוו יד ןעגננולשרַאפ

 ,רעטסנעּפשעג-סמערוט יד ! ןיוש ָאטינ זיא קרָאידוינ

 ,רעטכיל עקיכַאל ,עקיצנַאט רעטנזיוט יד

 ,רעטצנעפ ערעטצניפ ,עפיט-םיורט רעטנזיוט יד

 .רעמכידעג ןיא סייוו ןיא ןדנואוושראפ ןענייז ייז

 ןעוועג רָאנ שזַארימ ַא טלָאװ סע יו ױזַא

 ,טָאמש רעד ןופ סקואוו ןופ רעדנואוו רָאי טרעדנוה יירד

 ,ןעזרעד רענַאידניא ןַא דלַאב ןעמ טעוו טָא ןוא

 .טָארט ןייז לבענ ןיא לזדניא ןפיוא טכוז סָאוװ

 ,טליהרַאפ ןלעפ ןיא ,גנַאפ-שיפ ןופ רע טכיילש טָא

 ,ור ףיוא םאווניוװ ןייז ןיא ךיז וצ

 דליוו ןעמאזנייא ןיא ,ןָאסדָאה םעד ןופ גערב םייב

 .ואוו-ץעגרע דלַאװ ןטלַא-רוא ןופ
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 ,געוו םענערָאלרַאפ םעד ,טסיזמוא םיא ךוז ךיא
 ,םורַא לבענ ןיא
 גערב 8 ןַא ַארנ ןופ והות א רָאנ טננעה סע
 ,םוטש ױזַא רימ רַאפ
 ,עלעה יד רעטכיל יד ןדנואוושראפ ןרעוו סע
 -- עטלַארטשַאב א טלעוו יד רימ טכַאמעג ןבָאה סָאװ

 ,עלעג ןופ תומש ןופ המכח עקידנעלב יד
 .עמלַא ןופ םטעמרַאּפ ןופ תמא רעדנענייש רעד
 !ןייר לדנרעטש ןייא ןבילבעג שטָאכ טלָאװ ,ךַא
 ! קעלפ רעקיטכיל ןייא ןבילבעג שטָאכ טלָאװ ,ךַא
 ,ןײלַא ,שטנעמ-לייה רעטלַא-רוא רעד יוו ,ייטש ךיא
 ,קערש ןופ ךשוח א ןיא ךיא ןיימ טימ ןיילַא

 ,דנע ןָא ןטלעוו ןופ טייקטסוּפ א ןיא ןיילַא

 ;לעז רעדימ-טיוט ןיימ טימ ןיילַא

 טנערב סע ןירג-ליורג יו ,רָאנ לייה ןיימ ןופ עז ךיא
 .לעווש םטייז רענעי ןופ גיוא-ףלָאװ א
 1921 ,קרָאיײוינ

 רע ט-לָאמנייק
 (סקנָארב ןיא רעטעּפש רָאי 80 טימ ענָארָאװ סוָאּפ)

 120ז20658 1/גסז6 0016 08:/1101 זתסזס.

.106 41/60, 1068 

 .סנגער עמורק טימ ביוש ןיא טסיימש סָאװ ,טניוו ןוא טכַאנ
 ,סנגעוורעטנוא ןענייז סָאװ ,יד ןופ טכַארמ ךיא ןוא
 ,רעבירג ןיא ןיוש ןזָאלרַאפ ךיז ןקייוו סָאװ ,יד ןופ ןוא
 ,רעביא טנלע-ןמיומ רעייז ןצרַאה ןיא בעל ךיא ןוא
 רעגַאב-םיורט ןיא טָאה רע סָאװ ,רעטכיד ןופ טכַארט ךיא ןוא
 ."רעמ-לָאמניײק , ןופ טסנעּפשעג סָאד רעטיול טרעטצניפעגכרוד

 ,ןעיסָא ןוֿפ טכַאנ רענעי ןיא ךיוא ןסָאנעג ױזַא לָאמַא טָאה

 .רעווש לביטש רעסקנָארב ןייז ןיא טרעטַאמענ וָאּפ ךיז טָאה סע ןעוו

 ,ןשינרעטצניפ עבלעז יד ךרוד ןסירעג ךיוא ךיז קילב ןייז טָאה

 רעגאב-םיורט ןיא קידנכוז ,ןסימשענ טָאה ןנער רעד ואוו

 -- רעמ ןיוש טעוװ ןעמוק טינ סָאװ ,קיבייא ףיוא ענעדנואוושרַאפ סָאד

 .רעמ טשינ ןיוש לָאמניײק-לָאמניײק

 ,קיטסַאטנַאפ רעקיטכרָאפ רעד ןופ קיטסַאה רימ ץירַאה סָאד ױזַא טּפַאלק
 .רעמ ןוא קירוצ רָאי קיצכַא רעטכיד םייב טּפַאלקעג טָאה סע יו
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 ,רעטיוועג ןופ םמיר םעד ןיא רעטיצ ןופ טקַאט םעד ךיוא ךיא ליפ
 ,רץעווש ױזַא גנומיטש 8 ןוא רעטילנעצ א גנואעז א ןיא

 ,רעהַא טניוו-םערוטש רעד טסיוו ךיז טגַארט גערב-טכַאנ סָאטולּפ ןופ ןעוו
 ,רעחַא ,טכַאנ רענעי ןיא יו

 ,םירפס עטלַא ,עזָאירוק ןופ םירבק ןיא ,וָאּפ יו ,ךיז ךיא בָארג
 .רעווש ןוא םוטש ןסעגרַאפ טניל תורוד ןופ רעצ רעצנאנ רעד ואוו
 ,רעטסיוו ןיא טכאנ-רעבמעצעד ןיא רעטשינ ןוא ךיז ןיא ךיוא ךיא קוק
 רעגַאב-םיורמ ןיא טסכוז וד סָאװ ,רעטסיזמוא וד ,טעמוא וד ,ָא
 -- רעמ ןיוש טעוו ןעמוק טינ סָאװ ,קיבייא ףיוא ענעדנואוושרַאפ סָאד
 ! רעמ טשינ ןיוש לָאמנײק-לָאמנייק

 ,רעטצנעפ רעטניה ענמוס ןעּפירקס ,רעטסנעּפשעג טניוו זיא ךיז ןניוו

 ;רעווש סרעּפרעק טעדיוהענמוא תוילת ףיוא ךיז ןטלָאװ סע יו

 ,ןעגנאלרַאפ עטסכעלטרעצ עניימ ,ןעננַאהעצ ןעמעלא ךיא עז

 ,רעמ ןבעלוצפיוא טינ ןיוש ןעגנאנעגסיױא ןענייז ייז סָאװ

 ,רעה ןוא ןיה רעטצניפ רעד ןיא קיטסנעּפשעג ךיז ןגיוו ייז יו

 .רעה ןוא ןיה טנלע ןעדיוה

 ,ןרעהרעד ךרָאש ַא וט ךיא ןעוו ,ןרערט יד גנילש ךיא ןוא ךיא ץיז
 .רעוו ןעלגילפ טימ טשטַאּפעג טלָאװ רעטצנעפ ןופ שינרעטצניפ ןיא יו
 ? ןעמורב ןוא גזַאירב ןופ טימ רעד ןיא ןעמוק ענַארָאװ םוָאּפ סע לָאז
 רעמ ןוא רָאי קיצכַא ןַא ךָאנ ןעמונעג סָאד ךיז טָאה יז יו
 ,רעהַא טניוו-םערוטש רעד טסיוו ךיז טגָארט גערב-טכאנ סָאטולּפ ןופ ןעוו
 ? רֶעהַא ,טכַאנ רענעי ןיא יו

 ,רעמיש ןוא קיש ןצראווש ריא טימ רעמיצ ןיא ןעז טינ יז ךיא ליוו

 .?רעמ-לָאמנייק , ךיז טפור יז יוװ ,ןוואקישט םעד ןעמָאנ ריא טימ

 ,רעדימ א ,רעטרעדורעצ ַא ,רעדינַא ליטש ךיז ץעז ךיא ןוא
 ,רעה ןוא טָאלב ךָאנ טַאלב ץלַא רעק ,רעדיוו רפס ןטלַא ןַא ייב

 ,רעהַא ךיז ןעּפַארד וצ ןוא ןּפַאלק וצ ףיוא טינ טרעה יז יו
 .רעהַא ױזַא קידהמיא

 ,ןביוש יד ךרוד יז גערפ ךיא ןוא ,ןביוהעגפיוא ךיז ןיוש ךיא בָאה
 ,רעגַאב ןקידריוו ריא ןוא דובכ םעד סע ןעמ טרעלקרעד יו
 ןזיירק-ךשוח עמייהעג ןופ ןזייוו גנילצולּפ ךיז טוט יז סָאװ
 ? רעהַא ץענ-ירטקעלע ןיא ,ןזייא ןופ טָאטש רענרעדָאמ ןיא
 ,רעל ןוא טסיוו טיײקרָאלק רעד ןיא שינמייהעג טכאנ ריא טינ ןעד טביילב
 ? רעל-קיטכיל ןוא טסיוו-קימכיל
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 ,רעדילג יד ךרוד רימ טלעק א טילפ ,רעדיוו ןעלגילפ יד ףיוא יז טשטַאּפ

 ; רעק א רימ וצ טכיזעג ריא ךעלמייהמוא ױזַא טוט יז ןעוו

 ןעקנאצ ךעלמעלפ ןעוט סע ןוא ,ןעקנַאלב ענמוס טייקצרַאוװש ריא טוט

 ,רער-לגיוא ןפיט ריא ןיא ןקנַארק א טימ רעטַאלּפ ַא טימ

 ,רעווש ןוא ץראוװש ןָאט קַאה ַא סָאװ ,ןַאט-קארק ַא סָאװ ךיז טביילק יז יו

 .רעווש ןוא ץראווש ,קיטלעוו-רעטנוא

 : ןגַארפ רעטייוו ןלעטש וצ ריא ןגַאװ ןוא טומ ןסַאּפ ךיא וואורּפ
 ? רעמ ץלַא טריזינַאכעמ טרעוו ןבעל סָאד זַא ,ריא טנַאקַאב זיא
 ,ןענַאד ןוא טרָאד ןופ ,יז יו טקנוּפ ,ןענַאלּפָארע יד ןיוש ןעילפ
 -- רעפסָאמטַא רעטגיזַאב ןיא ןענַאּפש עצנַאג ןמרעצנַאק ןוא
 ,רעהַא ןכעלקערש טינ םעד קערשּפַא ןטימ יז טמוק עשז-סָאוװ
 ? רעהַא ,ךָאנ ןמייצרַאפ יו

 ,רעצרַאק ַא רימ רעמיצ רעד טרעוו ,רעצרַאווש רעד קוק ריא סָאלּפ ַא טוט
 .רעווש ןשינעטער יד טימ רעטקאהעגוצ א טקיטש רע סָאװ
 ,ןצעזעג עשינכעט יד ןוא ,ןצעּפס יד-לַא טימ זַא ,ךיא סייוו

 -- רעפסָאמטַא רעטגיזַאב ןיא ןצענ-ירטקעלע ללש םעד ןיא

 ,רעטש רעטצעל רעד טמוק סע ןעוו ,זָאלּפליה-שיטָאמנעטַָאה ןעמ טביילב
 .רעטש רעטצעל רעד ,רעווש ןוא ץראווש

 ,טרעיוב ץלַא קילב-לכָאנש ריא ןוא ,טרעיוה ןוא ביוש ןיא טקוק יז ןוא
 -- רעווש רעניימ המשנ ןיא רעפיט ןוא ץלַא רעפרַאש טרעיוב

 ,ןרעווש ןיא םעלק-טפַאשקנעב ןיימ ןיא ,ןרעהרעד רימ ןיא טוט יז יוו
 ,רעל ןוא טסיוו טקינייּפ ךימ סָאװ ,ןרענַאב ןופ ילפכרוד ןדעי
 -- "!רעמ-לָאמניײק ,,-:רימ קנַאדענג ןיא ,ָאכע ןא יווװ ,טרעפטנע סע ןוא
 "! רעמ-לָאמנייק , ןעמָאנ ריא ץלַא

 ,רעטמַאדרַאפ וד ,לוויימ וד ,ָא, : רעטמאלפענפיוא ןַא םיוא ךיא יירש
 ! רעהַא שינרעטצניפ רעד ןיא סָאַאכ ןפיט ןופ טסמוק וד סָאװ
 ,ןדעךג ןיא רעטסביל ןיימ ןופ ןדייר טשינ ,וָאּפ יו ,לעוו ךיא ,ןיינ
 ! רעגַאב-םיורמ ןיא ךוז ךיא סָאװ ,ןדײשַאב טסלָאז וד ,ךיד ןטעב
 ,רעמ םַאזלַאב ןייק ָאמינ זיא דעלג ןיא זַא ,ךָאד גנַאל ךיא סייוו
 "! רעמ ןפָאה ןוא ףליה ןייק טינ

 ,שינַאמעד ,ץנַאלג ןצראוװש ריא ןיא ,שינָאדרַאס ןָא ךימ טקוק יז ןוא
 ,רעווש ןוא ,ןטלפייווצרַאפ ןיא טעמוא ןיימ ןיא ,ךיז לעטש ךיא ןעוו
 ,ןטַאש ריא ןיא ןטלַאה וצ ךימ ןטָארעג טינ ריא טעוו סע זַא
 ,רעל ןוא טסיוו ךָאד סייוו ךיא ןוא ,ןטַאּפש ןלָאז םילָאוװיײמ יד
 ,רעמ טינ גיוא סָאד טעז סע ןעוו ,לַאטלעװ סָאד זיא טיײקצרַאװש ריא זַא
 ,רעמ טשינרָאג ,טייקצראוש רעסיוא
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 ,ןעמואוושראפ ץרַאװש ןיא טרעוו יז יו ,ןעמונַאב ליורג ןופ ,עז ךיא ןוא
 -- !"רעמ-לָאמנייק , :רעטצניפ רעד ןיא ָאכע ריא קר טעקַארק סע ןוא
 ,רעטסנעּפשעג עקיטניוו ןשיווצ ,רעטצנעפ רעטניה טעּפירקפ ,טעקַארק
 ,רעווש ןצרַאה ןיא ּפָא ךיז טפור רעטסנעלק רעד ּפירקפ רעדעי ריא ןוא
 ,רעה ןוא ןיה תוילת ףיוא טרָאד ךיז טגיוועג טלָאװ ָאכע ריא יו
 .רעה ןוא ןיה ,טרעּפרעק יד טימ

 ,ןלױהרַאפ ןיילַא רימ ןיא ךיוא ,ןליורג עריא ךיא ליפרעד דלַאב

 -- רעווש םעניימ ןיא טימענ ןיא ןעלנילפ עטלַא יד טשיטַאּפ יז יו

 ןצראווש םעד טכעטש ,לבָאנש םעד טכעטש ,ןעשטרַאט ןריא ברַאפ-טכַאנ ןיא טוט

  רעגַאב-םיורט ןדעי ףיוא ןוא ,ןצרַאה ןקידנעגניז ןיימ ןיא

 ,"רעמ-לָאמנייק, :ָאכע ריא קר ,רעפטנע ןַא יו ,רימ קַארק א טיג

 ,רעמ רענמוס ןוא ץלַא ענמוס
 1931 ,קרָאיוינ

 םעהדרַאפ ןיא שזדעטָאק-דוַאּפ םייב

 4406/ 16 1סעסז 66011060 ןהטזחפ

 18 ס6000ו60/064 64 14

 1009 ,41/ח6װ0 206.

 ,עטערומכרַאפ-קידרעּפַאה ,רעזייה עכיוה
 ,עםייוו א עלעקזייה א טייטש לקניוו ןיא ןוא

 ,עטערונרַאפ א ,למוט ןופ טייז א ןָא
 ; השעמ עווַאקישט א טעשטּפעשעג טלָאװ יז יוו
 ,רעטנזיוט רעטצנעפ יד קיטליגכיילג ןקוק

 .רעדנזיורב ןופ סָאנ ןופ טביוטמרַאפ םרעוו יז יו

 ןיהַא ןיב ךיא יוו ,טייקלימש טרָאד טכאוועג טָאה

 ;ןעמוקעג םיא וצ -- סקידנּפַאלק א ץרַאה ַא טימ

 ,ןיז ןייז ןופ ןיזמוא ןשירעטכיד םעד ןופ

 ; ןעמונאב רעקיטכרָאפ ןייז ןופ טייקנייש ןייז ןופ

 ןָאמ וצ קוק א רָאי קיצניינ ןופ ביוטש ןכרוד

 .ןָא "רעביפ, םע טפור רע סָאװ ,ןבעל א ףיוא

 ,טקורעצ רָאי קיצניינ יד לעווש םייב ךיז ןבָאה
 ;ןטַארטעגפיױא רע זיא רענייז טכַארּפ-קערש ןיא ןוא
 טקוקַאב ךימ ,טייקליטש יד ,ןירעמכעוו יד טָאה
 ,ןמַאש ןייז טימ טעקשושעג קידרעביפ ךיז ןוא
 -- ןייּפ ןייז ייזומ א ןרָאװעג זיא סע יו
 !ןיימ וד רעטנעָאנ ! רעמייוו-רעטייוו וד ,ָא
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: 
 לא

 ,טילנרַאפ ךיוא טלָאמעד ןוז-טסבראה יד ױזַא טָאה

 ;ןעמונעגמורַא לופ רעצנַאּפןדלָאנ א ןופ

 טינַארנ קיטש א ףיוא לדלעוו-םעהדרָאֿפ א ןוא

 ;ךעמורק ַא לארמש א טימ רעטצניפ טלקניפענ טָאה

 םיורמ א טניוו ןיא טקילפעצ זיא ןנעלעג ןוא

 ,םיוב-ןשרַאק םעד ןוא עקזייה רעסייוו רעד ףיוא

 ,ןיימטש םיא עז ךיא ןוא ,ןגיוא יד וצ ךיא ךַאמ
 ,ןטלַארטשעצ םייב ןקלַאװ םייב ,ןטרעטצניּפרַאפ ַא
 ,ןייוועג א ןצרַאה ןיא ץלָאטש טימ קידנקיטש

 ,ןטלַאק םוצ ןימאק םוצ ןרָאלרַאפ קידנקוק

 -- טלַאנ ןוא ץלַא טרעביפ ,שיטָאקראנ טכַאמש רע יו

 ,טלַאטשעג עטרעדיושעצ ,עטרעביושעצ ַא

 "בייוו-דניק , קנַארק ןייז ןוא ,טייקליטש עבלעז יד טכַאװ

 ; ןגיוצעגסיוא לטעב ןבלעז ןפיוא ָאד טניל

 ,בייל סָאד סייוו-לרעּפ ,ןקָאל יד ץרַאוװש-ןבָאר

 ;ןגיוא עסיורנ ןעשטשילב ,ןטנַאילירב ייווצ יווװ ןוא

 יז ןבָאה ךיוא טסולנעג , סָאװ ,עטסטכילַאב ןייז

 .יל לבאנא -- ?ןעלמיה יד ןיא םיכאלמ יד

 ,טניוו ַא ןָאטעג סיר ַא ךיז ןקלָאװ ןופ טָאה
 ,רעצנַאּפ ןטלַארטשעצ-דלָאג ,ןקידענמוס םעד ןופ
 דניק רעייט ןייז ףיוא םעמָא ןַא ןָאמעג ןוא
 רעצנַאג רעד שינרעטצניפ רעד טימ ,ךעלטיױט-קיטסברַאה
 טניישעג טינ טָאה ךַאנ רענעש , סָאװ ,קילב ריא ןוא
 .םנייה ןיוש ןשעלסיוא ךיז טמענ ,"ןרעמש םוש ןייק

 ,ץַארטַאמ םענעיורטש ןפיוא ססוג יז טגיל
 ; ןטלַא םעד לעניש ןייז ןיא עטלקיווראפ ַא
 ,ץַאק א טסורב יד ריא רעּפרעק ןטימ טמעראוו
 ,ןטלַאהוצפיוא םערַאװ ריא טנעה יד ידכ ןוא
 טקַאט םוצ ןוא טמעטַא ןוא ייז ףיוא רע טמעמָא
 .טקַאה ןוא ךַאד ןפיוא ןגער רעזייב ַא טקַאה

/ 
 | לא

 ,רעטנזיוט רעטצנעפ יד קיטליגכיילג ןקוק
 -- השעמ רעצנַאנ רעד ףיוא ,רעזייה עכיוה יד ןופ
 רעדנזיורב רעד סָאג רעד ןופ טייקיורג ןיא יו



 ץסעיל .א
 2 יי א א או יג א יא שם יו יו א א 4

 אי

 ,עסייוו סָאד עלעקזייה סָאד טקעטשרַאפ ךיז טעילוט
 טכאו טייקלימש עטלא יד ץילַא קיטסנעּפשעג ואוו

 ,טכאנ רענעי ןיא ןעשעג זיא סָאװ ,ץלַא רעביא

 ,ענעלאטעמ 8 ענַארָאװ א ןיוש טגנעה

 ; ןרימַאלקער וצ "רעמ-לָאמניײק , םעד ,טנאוו רעד ףיוא
 ,ענעלאפעג אזא םיוא ןיוש טקוק יז ןוא

 -- ןריצַאב ךיוא ןעמָארק יד ייברעד טוט יז ןעוו

 --- ןייד טנלע ןטסדליוװ ןופ גנולעטשסיוא רעד ייב

 !ןיימ וד רעטנעָאנ ! ןטָאש רעצלָאטש ,רעטייוו

 ,רעבָאטקָא ןט31 םעד .,קיטנָאמ ןבירשעג --- ךיל טצעלרָאּפ סניסעיל .א

 ,טיוט ןייז ראפ געט ףניפ ,8

 ,וינעווע רעטייוװצ רעד ייב ,ץַאלּפ-טנַאסנעװיײטס רעד --- קריוק קנערפ
 קרָאי-וינ ןיא



 |י רב ַא ק ווא ע ל
 1872 ןיא ןריובעג

 1892 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1946 ,ץרעמ ןט31 םעד ןברָאטשעג

 ויוה-טנעמענעט סָאד

 (גנולייצרעד רעד וצ טרָאװרָאפ םענופ)

 רעזייה-טנעמענעט בור'ס יו ,טירטס קלָאּפָאס ףיוא זיוה-טנעמענעט ַא

 --סקעז ,עסיורג-קידמשונמ ,עיורג-לקנוט ַא .לַאטרַאװק ןשידיי רעקרָאידינ ןיא

 ערעדנַא ןופ .סנשיק ךיז ןרעטפול רעטצנעפ עקינייא ןיא .עדייבעג עקיקָאטש

 רעסייו א טרָאד ןוא עקעד עטרילָאק עקידרעטניוו ַא ָאד רעטנורַא ןעגנעה

 רָאנ יצ ,יורפ ַא ןופ דיילקרעטנוא ןדייז ,קיצנַאלג ַא ,ןַאמ א ןופ דגב ַא ,ךעלייל

 טימ רעזייה ענױזא ערעדנַא ןשיווצ טייטש זיוה סָאד .ךעלעדניוו-רעדניק

 סַאג טייז ןייא ןופ קיײטּפָא ןייא טימ ,"םדנעטס, ןוא ,סרעלעק ןוא ןעמָארק

 יו ,ךעלטניירפמוא ןוא יורג סיוא טעז סע .רערעדנַא רעד ןופ רעטייווצ ַא ןוא

 טרעױמרַאפ םיא ןיא טלָאװ טעמוא רערעווש ַא יו ןוא ,הסיפת ַא סעּפע

 .. . ןעוועג

 םינ ךיז ןענַאק ןלַארטש עריא .ןוז רעד רַאפ געוו םעד טרַאּפשרַאפ סע

 .טפול יד טלַאהרַאפ סע .טנעוו ענרענייטש עכיוה ענייז ךרוד ןכערבכרוד

 ןדייס .ןיירַא רעטצנעפ ןיא לטניוו שירפ ַא לָאמַא ךרוד ךיז טעכנג ןטלעז-ןטלעז

 ,ןקלָאװ רענרומכ א ךיז טגָארמ ךַאד ןרעביא ןעוו ,סיוא טכערב םערוטש ַא ןעוו

 יד ןיא טסיימש ןוא טשיור ןנער ַא ,ןצַאלּפ ןרענוד ,ךיז ןעלגנעלש ןצילב ןוא

 -עד ,סנשיק יד טימ ךיילג ןדניוושרַאפ ןוא טנעה ךיז ןזייװַאב ןַאד ,רעטצנעפ

 טסיימש ןגער רעד .ןעגנאהעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא יד ןוא סעק

 ןּפַאלק ןוא ןרעטיצ םורַא ןוא ,טנעוו ענרענייטש יד ףיוא ,רעטצנעפ יד ןיא

 -םנעמענעט סָאד סיוא טינ טלַאה ןַאד .ןעמָארק יד ןופ ןדליש ענעכעלב יד

 א ףיוא ךיז ןסייר טפול עשירפ ןעמָארטש ןוא ,גנערדעג ןקיטכעמ םעד זיוה

 ...רעמצנעפ ןוא ריט ךרוד ןרעמיצ ענייז ןיא ,ןרָאדירָאק ענייז ןיא ןיירַא עלייוו

 -ניוו וליפא ןרעמיצ ןוא ןרָאדירָאק ענייז ןיא קידנקיטש זיא רעבָא ױזַא

 טלָאװ ןקלָאװ א יו ,טרָאד טרעיױל שינרעטצניפ-בלַאה עקיבייא ןַא .רעט

 -רַאפ ןוא ךעלעקניוו עלַא רעביא טײרּפשעצ ךיז ,טעשזדנַאלברַאפ ןיהַא לָאמַא

 -טנעמענעט שיפיצעּפס א ,ךורעג רערעדנוזַאב ַא .דימת ףיוא טרָאד ןבילב

 .ןרָאדירָאק ערעטצניפ-בלַאה יד רעביא טרָאד ךיז טנָארט ,ךורעג זיוה

 -נוא ןייק זיא -- ,יינש א טלַאפ ,ןגער ַא טסיג ,ןסיורד ןיא ןוז יד טנייש
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 ןייז םינ טרעדנע זיוה-טנעמענעט עסיורג-קידמשונמ סָאד -- .טשינ דיישרעט

 זיוה םורַא טינ טנירג סע .קורדסיוא ןעיורג ,ןכעלטניירפמוא ,ןטרעווילגרַאפ

 טשינ טליופ ןוא טשינ טקלעוו ןוא רעמוז רעד טינ טסקַאװ סע ,גנילירפ רעד

 . . . רעטניוו ןוא טסברַאה ןיא טינ טרירפ ןוא

 יצ עלעמייב ןייק ןופ .טינ ןסקאוו ןוא ןענירג ,טינ ןעילב םורַא רענייטש יד = |

 .םינ לָאמנייק טור טנעוו ענייז רעטניה ...ָאטשינ ןמיס ןייק זיא עלעזערג

 לוק א ךיז טרעה דימת .ןרעה ךיז טזָאל ןוא טלמוט ,טרָאד טכָאק ןבעל סָאד

 עטסמעּפש יד ןיא וליפא .ץכערק ןוא ץפיז ַא ,גנאזעג ןוא רעטכעלעג ַא ,טרָאד ןופ

 םָאה דניק א .ןבעל םענופ לוק סָאד טרָאד ךיוא ךיז טרעה טכַאנ ןופ ןדנוטש

 ,לָאב א ןופ טרעקעגקירוצ גָאטרַאפ ךיז טָאה טנַאריטרַאװק א .טנייוועצ ךיז

 ,ריט רעד טימ ּפַאלק ןייז ,ּפערטמ יד רעביא טםירט עקידנעכליח ענייז ךיז ןרעה

 טקערש ,ואוועדנאר-סעביל ַא ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה עקטנַאריטרַאוװק ַא

 -יא טירט עטסיירד-טינ ,עטעבננרַאפ עריא ןופ ןעקשרָאש םעד רַאפ ךיז יז

 -קיטכיזרָאּפ רעד ןופ ּפירקס םעד רַאפ ןוא ּפערט עטעקַאנ ,ענרענייטש יד רעב

 ןרעה ,דניק וצ יורפ ַא טכאנ ןטימניא טרָאד טיינ לָאמַא . . . ריט רעטנפעעג

 ךיז ןרעה ,רעצימע טכַאנ ןטימניא טרָאד טברַאמש לָאמַא ןוא .תולוק ךיז

 .ּפערט יד רעמנורַא טייג רעטקָאד ַא .ּפערט יד ףױרַא טייג רעטקָאד א .תוללי

 ןפָאילש א .ןרעדנַא ןַא ףיוא ָאד ,קָאטש םעד ףיוא ָאד ּפַאלק ַא טוט רימ א

 -נוי א ...ץענעג רענעפַאלשרַאפ א ,טסוח ַא ,ךיז טרעהרעד סיפ עסעוורָאב ןופ

 ןטשרע םעד ןופ רָאדירָאק םעד טכיירגרעד ,ּפערט יד ףיוא ךיז טעבנג ןאמרעג

 ןענעפע .ליטש ןָא טּפאלק ןוא רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ריט ַא וצ וצ טיינ ,קָאטש

 ןלעקנוט-בלַאה א ןיא ןיירַא םיא ןזָאל ןוא סמערַא עטעקַאנ רָאּפ ַא ריט יד

 רעד ןופ ...בייל ריא טימ טייהרעליטש טלדנַאה יורפ ץעגנוי א ואוו ,רעמיצ

 םעברא טרָאד .ןישַאמ ַא ןופ ןשיור קירעזייח ַא ךיז טנָארט ןגעקטנַא רימ

 רעד ,ןַאמ ריא לייוו ,רעדניק עניילק עכעלטע ןופ עמַאמ 8 ,יורפ עכיילב ַא

 ךעלדיילק עשרעדניק ןגָארקעגסױרַא טָאה יז .לָאטיּפש ןיא זיא ,רעבעג-טיורב

 ןוא זיוה ןטימ ןעמונראפ יז זיא גָאטייב לייוו ,טכַאנייב טעברַא ןוא ּפַאש ַא ןופ

 ןופ רָאדירָאק ןרעביא ךיז טגָארט רעכעה קָאטש ַא ףיוא .רעדניק יד טימ

 ןוא ןיה רעמיצ ןרעביא טירט עזעוורענ ןוא ,ןעּפָארכ רערעווש ַא ריט ןייא

 רעטכיד רעשידיי רעגנוי ,רעמערָא ןַא טניואוו טרָאד ... . קירוצ ןוא ןיה ,קירוצ

 גָאט ןרעווש א ךָאנ ,רעמעברַא רעד ,ןאמ רעד .עילימַאפ-רעטעברַא ןַא ייב

 זיא רעטכיד רעגנוי רעד .טעּפָארכ ןוא טציא טּפָאלש ,ּפַאש םעניא ;עװערָאה

 ןוא ןעמולב ,ןגיוא עקידנענערב ןגעוו םעטכידעג ןוא ןסעזעג רעמיצ ןייז ןיא

 שדוקה-חור ןייז ןעּפָארכ סָאד טָאה ,ןלערט-לאגיטיכַאנ ןוא ןייש-חנבל ,ךעלכייט

 ןרעביא םורַא רֶע טפיול ,טקיטשרעד גנומיטש עקידבוט-םוי ןייז ,ןבירטרַאפ

 -רַאפ ךיז םורַא טקוק ןוא רָאה עצראוש יד זעוורענ ךיז טּפוצ ,רעמיצ

 : . . . םלּפייווצ

 ,טירט ךיז ןרעה ,קָאטש ןטסקעז ןפיוא ,ךאד ןרעטנוא ,ןביוא רָאנ ןוא

 טימ ןטסָאמעג ענאלדָאּפ יד טרָאד טלָאװ רעצימע יוװ ,עמַאזגנַאל ,עמאזגנַאל
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 טיינ ,רע טעברַא גָאטייב . ...שזדעלאק םוצ ךיז טיירנ ןַאמרעגנוי ַא . .. םירט
 ןטימ ,טירמ ייב טירט ,םַאזגנַאל ,םַאזננַאל רעמיצ ןרעביא םורַא טציא רע
 -רעוו יד טיצ ,"טערבוז, ,"טםערבוז, ןוא ,טיור ,דימ ןגיוא יד ,טנעה יד ןיא ךוב
 ...לֹוק םענעּפָאלשרַאפ ַא טימ רעט

 יי א

 רעטרעדנוה יד ,רעניואוונייא-זיוה יד ןעוו ,טכענ עקידרעמוז עסייח וד ןיא
 רעצנַאג רעייז םימ טקיטשענ ייז ןטלָאװ טנעוו ענרעניימש יד יוװ ןליפ תושפנ
 ,רעטּפָא ןּפאלק ןריט יד .רעמ ךָאנ טרָאד ךיז טגעוװַאב ןַאד ,אשמ רערעווש
 - עסעװרָאב ,ןרעמיצ יד רעביא ,ןרָאדירָאק יד רעביא טירט ךיז ןרעה דנַאנַאכָאנ
 א ,ןטליש ַא ,ןטנוא ןופ ןוא ןביוא ןופ ךיז טנָארטמ ןצכָא ןֵא . . . ךיש ןיא ןוא
 ןוא "ּפיעקסע-רעייפ , ןפיוא ,ךַאד ןפיוא ףָאלש ןוא טפול טכוז ןעמ . . .ןעלדיז
 -טנעמענעטמ יד סָאװ ,טסימ ךעלסעפ יד ןגעק ,זיוה ןבענ ,ןסיורד ןיא ,ןטנוא
 ןעיורפ ןוא רענעמ ןציז ...םסנגָאװ-טסימ יד רַאפ טלעטשעגסױרַא ןבָאה רעזייה
 -רעד ערעייז ךיוא לָאמַא ןוא ,רעדמעהרעטנוא ענייא ןיא רעטצנעפ יד ןבענ
 -ימרַאװק ןוא ןטנַארימראװק ערעייז ךיוא ןוא ,רעטכעט ןוא ןיז ענעסקַאװ
 םעטָא םעד טכוז ןעמ ...השוב יד טקיטשרעד שינעקיטש יד ...סעקטנַאר
 ,ןליק וצ רעּפרעק ןקידנענערב םעד טפול ןּפָארמ א ךָאנ םרַאנ ןעמ ,ןּפַאכוצּפָא
 -ץגסיוא יד .ןעיירש ,ךעבענ ,ךעלהפוע עניילק יד ...! טקיטשרעד טרעוו ןעמ
 ...ךיז ןרעזייב סעטַאט עטרעטַאמרַאפ יד .זָאלפליה ןענייז סעמַאמ עטעשטומ

 א ףיוא סעילימַאפ ריפ וצ ,טרָאד ןעניואוו סעילימַאפ קיצנַאוװצ ןוא ריפ
 ייווצ ַא ןעמַאזוצ ,סעקטנַאריטרַאװק ןוא ןטנַאריטרַאװק ערעייז טימ ,קָאטש
 -ננעל ,ךעלטסעק עטמױצעגּפָא עניילק ןענייז ןרעמיצ יד ...תושפנ טרעדנוה
 -אט ענעריּפַאּפ יד .עילימאפ א רַאפ ףניפ ןוא ריפ וצ ,עקיקע-ריפ ןוא עכעל
 רָאג רשפא יצ ,סייווש ןופ ,סמעפ ןופ טקעלפרַאפ ןענייז טנעוו יד ףיוא ןטעּפ
 יד .ןרעמיצ עלַא ןיא טייקלקנוט-בלַאה ןוא טפַאשגנע עבלעז יד ...ןרערט ןופ
 רעטצנעפ יד זיא זיוה-טנעמענעט ןטייווצ ַא ןופ טנַאװ עיורג ,עדנילב ענעגייא
 ...ןרעמיצ עטשרעטניה יד ןופ

 -םורד ןופ ,ןלױּפ ןופ ,עטיל ןופ ןדיי .ַאד ןעניואוו ןטנַארגימיא עשידיי
 -רעטעברא ןוא רענעמ-רעטעברַא בור'פ .עינעמור ןוא עיצילַאג ןופ ,דנַאלסור
 -ניה ,קָאמש ןדעי ףיוא ...םייח רעטלַא רעד ןופ רעטעברַא טינ בור'ס ,ןעיודפ
 ןַא ,טראװנגעק ערעדנוזַאב ַא ,טײהנעגנַאגרַאפ ערעדנַא ןַא ,ריט רעדעי רעט
 ,עקירעיױרט א ַָאד -- ,ץנעטסיזקע ערעדנוזַאב ַא ,גנוריסַאּפ-סנבעל ערעדנַא
 -יירפ ַא טרָאד ןוא ,עזָאלסגנונעפָאה א ,עטעדנואווראפ ַא ,עטשטַאּפענסױא ןַא
 ַאד . ..ןעגנוטראוװרעד ןוא ןעננונעּפָאה לופ ,עקידנעמיורט ַא ,עקינוז ַא ,עכעל
 -נץעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןעקניזרַאפ ןצנַאגניא דלַאב טעוו סָאװ ,יורפ עטלַא ןַא
 םידעפ עקיברַאפ-ליפ יד טשרע טניּפש סָאװ ,עגנוי-טולב ַא טרָאד ןוא ,טייה
 -ַאכ ענעדישראפ ןופ ,רעטלע םענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ....טּפנוקוצ ריא ןופ
 ןוא שידיי רעשיווטיל ַא ריט ַא ןופ ךיז טרעהרעד ָאד .ןּפיט ןוא סרעטקַאר
 ןוא יורפ א ןוא ןַאמ א רָאדירָאק ןיא ןעייטש טרָאד ; רעשילױּפ ַא -- טרָאד
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 טי 4

 ןשינַאיצילַאג ףיוא יורפ ַא ךיז טליש טרָאד ןוא שידיי ןשינילָאװ ףיוא ןדייר

 רעד טפָא רָאג ,שידיי רעטריזינַאקירעמַא רעד ךיז טרעה רעטפָא . .. שידיי

 ןסאג רעד ןופ רעטרעוו עכבַארג טימ טשימענסיוא ,שילננע רעטשידיירַאפ

 ןוא ,ןָארייב ןוא ריּפסקעש ןופ ךַארּפש-רעדנואוו יד ןטלעז טינ ןוא ,ךַארּפש

 ...וועינעגרוט א ןופ ךַארּפש עשיסור עשירארעטיל ,ענייש יד ראגָאז לָאמַא

 ןגרָאברַאפ זיוה-טנעמענעט םעד ןופ טנעוו ענרעניימש ,עיורג ,עכיוה יד

 עטושּפ ןוא םידיגנ ןוא םיסחוימ ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ךיז ןיא

 ,עבָארג ןוא ןשטנעמ עלעדייא .םייח רעטלַא רעד ןופ םינצכק ןוא ןשטנעמ

 ןענייז סָאװ ,רעדניק טימ סעמַאמ-עטַאט .םיצראה-סע ןוא םינדמל עשימייה

 רָאנ ייז ןטלָאוװו יאוולה סָאװ ,רעדניק טימ ןוא ,רעצרעה ערעייז רַאֿפ תחנ ַא

 ןרעטלע ערעייז טזָאלעגרעביא ןבָאה סָאװ ,רעדניק ...ןרָאװעג ןרָאבעג טינ

 -ץמא ערעייז סָאװ ,ןרעטלע ןוא ,ייז ךָאנ ןעקנעב ןוא םייחה רעטלַא רעד ןיא

 טימ ךיז ןעמעש סָאװ ,ןרעטמלע . . .טזָאלעגרעביא ייז ןבָאה רעדניק עשינַאקיר

 עטלַא ...ןרעטלע ערעייז םימ ךיז ןעמעש סָאװ רעדניק ןוא ,רעדניק ערעייז

 -יוצ-גנילירפ טימ ךעלדיימ ןופ רעמינּפ עקינוז .ענייש ןוא עסואימ ,עגנוי ןוא

 רעד םור'ס עכלעוו ףיוא ,ןעיורפ ןופ רעמינּפ עטקלעוורַאפ ,עכיילב ןוא ,רעב

 רעד עכלעוו ןיא ,טייל עגנוי ןופ ןגיוא עטמולחרַאפ ...ןבעל ןדימ ןופ ןטָאש

 עוו ייב ,רעטעברַא עטרעטאמענסיוא ןופ ןניוא עּפמעט ןוא ,טכיול קנַאדעג

 ןופ םינּפ רעשיריט ,רעכערפ ַא .ןשָאלרַאפ גנַאל ןיוש זיא קנַאדעג רעד ןעמ

 -שזדעלאק א ןופ םינּפ רעמכַארטראפ ,רעלעדייא ןַא ןוא ,טידנַאב ַא ןַאמנגנוי ַא

 טנעוו ענרענייטש ,עיורג ,עכיוה יד ךיז ןיא ןגרָאבראפ ץלַא סָאד -- טנעדוטס

 . ..זיוה-טנעמענעט םעד ןופ

 ןוא עכערפ טימ דלושמוא ןוא טייקנייר תונכש ןיא טרָאד ןעניואוו סע

 ,טײקּפמעט רעד טימ קנַאדעג רעטרעטסיײגַאב ,ןטפַאשנדייל עשירעכערברַאפ

 רעקידעכָאװ ,רעמערָא רעד טימ רעטכיד ןעמערָא םעד ןופ עיזַאטנַאפ עכייר
 -םייווצרַאפ טימ גנונעפָאה ,רעטעברַאיּפַאש םענענָאלשרעד םעד ןופ עיזַאטנַאפ

 . ..םייקכעלסעה ןוא טייקנייש ,גנול

 י

 טימ טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה זיוה-טנעמענעט סָאד .ירפרעדניא סקעז רַאפ

 סע ...ןעמיטש ,טירט ךיז ןרעה ,ןריט ןּפַאלק קָאטש ןדעי ףיוא ...למומ א

 -עג יד ףיוא ךָאנ למירד ןטימ זיוה-טנעמענעטמ םעד ןופ ןשטנעמ סױרַא ןעמוק

 עכעלטע וצ ןוא זיײוורָאּפ ,זייווקיצנייא ,םערָא ןרעמנוא ךעלקעּפ טימ ,רעטכיז

 ןעמוק .ךעלדיימ ןוא םירוחב ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,עגנוי ןוא עטלא ,לָאמַאטימ

 ץלַא ןופ ןעמַארטש סָאװ ןשטנעמ ערעדנַא יד טימ סיוא ךיז ןשימ ןוא סױרַא

 ןביוה ןוא .ןעמָארטש עקידעבעל יד ןסקַאוװ סע ...ןסַאג ןקע עלַא ןופ ,ןרימ

 ןרַאומָארט יד ןציילפרַאפ ,טפול רעקידנעירפרעדניא רעד ןיא למוט ַא ףיוא

 ,סליבָאמָאטיױא ןשיווצ ,ךעלנעוו ןוא דרעפ ןשיווצ ךיז ןעיצ ןוא ןסַאג יד ןוא

 ,ייז רַאפ ןעמָארטש עקידעבעל עטכידעג ,עלעקנוט יד טימ סיוא ךיז ןשימ

 םעד וצ ּפערט יד רעביא ךיז ןעיצ ,ןסַאנ יד ףיוא ןעיײומַארט יד ןָא ןליפ
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 ןוא דרע רעד רעטנוא ןַאב םעד וצ ךיז ןגָארט ,ךיוה רעד ןיא ןַאב-רעטייוועלש
 ...רעכעל עטרעיומענ-סייוו יד ןיא למוט ןּפמוד א טימ ןרָאלראפ ןרעוו

 -יואוונייא זיוה-טנעמענעט םימ טקַאּפעג ,ןעיַאומַארט יד ןעננילק סע
 .ןשטנעמ עקיבלעז יד טימ טקַאּפעג לופ ,ןביוא ןענָאנַאװ יד ךיז ןנָארט סע .רענ
 -ייא יד םימ טקַאּפעג ,דרע רעד רעטנוא ןענָאגַאװ יד ןעשזדוה ןוא ןעילפ סע
 .ןרישזַאסַאּפ ענעג

 ץסיורג סענָאגַאװ יד ןוא ןעיאוומארט יד סױרַא ןפרַאו רעטעּפש ןוא
 יד ...םסעיצנַאמס יד ףיוא ,ןסאנ ןקע ףיוא ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ םעילַאװכ
 ןקירבַאפ יד ואוו ,ןסַאנ יד רעביא ןַאד ךיז ןטײרּפשעצ ןשטנעמ עקיזַאד
 ןופ ,ןטננעג ערעדנַא ןופ ןשטנעמ םעילאװכ יד טימ סיוא ךיז ןשימ ,ןעייטש
 .-. . רעקלעפ ערעדנַא

 -עבעל יד רַאפ טנפעעג טיירב ןריט עצרַאוװש יד ,ןגייווש ןקירבאפ יד
 טרָאד ןרעוו ןוא ןגָארט ןוא ךיז ןגָארט ,ןיהַא ךיז ןגָארט סָאװ ,סעילַאװכ עקיד
 .ןרָאלרַאֿפ

 טרעהרעד ,ןסָאלשענ ןריט עצרַאוװש יד ןרעוו ,קידייל ןפַאג יד ףיוא טױעוו
 -צנעפ עלַא ןופ ,ןקירבַאפ יד ןופ םראיל רעזייב ןוא רעקיטכעמ רעד דלַאב ךיז

 ןופ ןוא ןביוא ןופ ,ןקָאטש עלַא ןופ ,םרַאיל רעקיזָאד רעד ךיז טנָארט רעט
 ...דרע רעד רעטנוא

 סָאד ,רעניואוונייא-זיוחה:טנעמענעט יד ןופ תוחוכ יד ױזַא ןעמרַאיל סָאד
 .טעברא רעייז ױזַא טמרַאיל

 -טנעמענעט םעד ןופ רעדניק ךיז ןעיצ סע . . . ירפרעדניא ןיינ ךָאנ בלַאה

 -עט ערעדנַא יד ןופ רעדניק יד טימ סיוא ךיז ןשימ ,סױרַא ןסיורד ףיוא זיוה
 -ענ ןשירעפיטש ןוא ןעיירשעג ערעייז ןופ טכליה טפול יד ןוא רעזייה-טנעמענ
 סָאװ ,סעדייכעג עקיטכיל ,עסיורנ ,עסיורג יד וצ ךיז ןעיצ ייז ...רעטכעל
 -כיל יד ןיא ןעייג ןוא ןעייג רעדניק יד .ןרימט עטנפעעצ-טיירב םימ ןעייטש
 רעטניה ןרָאלרַאפ טירט עשרעדניק ערעייז ןענייז דלַאב ןוא ,ןיירא ןריט עקיט
 . . . ןלוש עשיטָאטש -- סעדייבעג עקיזָאד יד ןופ טנעוו יד

 טיירש סָאנ יד ,ליטש טינ ךיוא זיוה-טנעמענעט םעד ןיא זיא ןַאד ןליפא
 טנַאלש ,לוטש ַא ןופ ןלַאפעגרעטנורַא זיא סע ,טנייוו עלהפוע ןַא .ףױרַא םיא וצ
 הנכש א .לוק םעניא ןרערט טימ דניק םעד ףיוא טיירש ןוא עמַאמ יד ךָאנ סע
 ריא ןיא ייז ןופ עדעי טייטש ,טנירקעצ סעּפע רַאפ ךיז ןבָאה הנכש ַא טימ
 ןגעק ענייא טקורעגסױרַא רָאה עטלעטאפעצ יד טימ ּפָאק םעד ,ריט רענעפָא
 ,תוללק עטסיוו ענױזַא טימ ךיז ןטליש ןוא טנעה יד טימ ןכַאמ ,רערעדנַא רעד
 א טימ ףױרַא טמוק יורפ א... !ןעז רעדלעפ עטסיוו ףיוא רָאנ סָאד ןעמ לָאז
 טפיול ָאד .ּפערט םענרענייטש ןדעי ףיוא םעד טימ טּפַאלק ןוא רעמע ןרעווש
 -זענ ןפיוא ןוא םָארק ןיא סעּפע ףרַאד יז .ּפערט יד ןופ יורפ ַא טעּפמיא טימ
 -סטעברַא ןא רָאנ ךיז טָאה םרָאד ןוא . ...ריא ייב טרָאד ךיז טכָאק עלעוויוא
 םכליח ,עלעקיטש שינזח ,קידמיארונ-םימי א ןעגנוזעצ טנַאריטרַאװק רעזָאל
 ...ויוה:טנעמענעט ןצנַאנ ןרעביא קיטעמוא לוק ןייז

 ...טכַאנרַאפ זיב ױזַא
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 ךיז טיצ ,ןסַאג יד רעביא םָארטש-ןשטנעמ רעד קירוצ ךיז םיצ טכַאנרַאפ

 ןופ ,רעכעל עטרעיומעג-סייוו יד ןופ ,סעיצנַאטס-רעטיעוװעלע יד ןופ ,ןביוא ןופ

 ןמייז עלַא ןיא ןוא עלַא ןופ ךיז טיצ ,ןעיאומַארמ יד ןופ ,דרע רעד רעטנוא

 םיירש סע ...רעזייח-טנעמענעט יד ןופ ןריט עלעקנוט-בלַאה יד ךָאנ ךיילג

 ,עםיורג יד טימ ןליבָאמָאטיוא יד ןעילפ סע .ןעמיטש רעטנזױט טימ סַאג יד

 ,טּפעלשעג דרעפ ןופ ,ךעלגעוו ןוא סנגָאװ ךיז ןגעװַאב סע .ןגיוא עקידרעייפ

 -ןשטנעמ רעד ןוא ...ןעיאוומַארט יד ,סרַאק יד ןעגנילק סע .ןשטנעמ ןופ

 םינ ךיז טרעה ,םוא טינ ךיז טקוק ,ּפָא טינ ךיז טלעטש ,ךיז טנָארט םָארטש

 עלעקנוט-בלַאה יד ןיא ןעייג ןוא ןעייג םיפ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןוא ,ןייא

 | . . . רעזייה-טנעמענעט יד ןופ ןריט

 ןעמָארק יד ןופ .סענרעטמַאל עשירטקעלע יד ןָא ךיז ןדניצ ןסַאג יד ףיוא

 םנַארמ םָארטש-ןשטנעמ רעד ןוא ,ךעלרעייפ ןיוש ןעקניוו ןענַארָאטסער ןוא

 . . . ךָאנ ךיז

 . -ַאק ןיא טנערב קָאטש ןדעי ףיוא .טציא טכליה זיוה-טנעמענעט רעזדנוא

 ןופ ןעננילק א ָאד ,למוט ַא ךיז טרעה רימ רעדעי ןופ .רענערבדזעג ַא רָאדיר

 -עג א רָאנ טרָאד ןוא רעטכעלעג א ָאד ,רעדניק ןופ יירשעג ַא טרָאד ,רישעג

 -- -- -- ...למלעוו רעדנוזַאב ַא רימ רעדעי רעטניה ... ןייוו
| 1914 
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 םולבנעוַאר ןימינב
 1873 ןיא ןריובעג

 עקירעמַא ןייק טייהרעגנוי ןעמוקעג

 1902 ןיא ןברָאטשעג

 וע ק גַא ד ענג -טנווָא

 ,רעבירָאּפ ןבעל ןיימ ןיא גָאט ַא רעדיוו ןיו

 ; טכַאנ יד ןָא טמוק סע ,לקנוט טרעוו רעדיוו ןיוש

 ; םרעטַאמרַאפ ,תוחוכ ןָא טעברַא רעד ןופ ייג ךיא

 ,טכַארטרַאפ ,טמולחרַאפ ךעלעמַאּפ ךיז ּפעלש ךיא

 ,רעדינ זייווכעלסיב טייז-ברעמ ןיא טקניז ןוז יד
 ;דײשּפָא דלַאב ןעמענ ייז עטצעל יד ןלַארטש יד
 קירעפעלש ןעוועג טלָאװ יז יו ,רוטַאנ עצנַאג יד
 .טײהרעטרעטַאמרַאפ ךיז טנייל ןעורּפָא ןוא

 -- םרעיילש עלעקנוטמ יו םנטָאש יד ןעיצ סע

 : מכיל םָאד ןטלַאהַאב ,למיה םעד ןעגנעהרַאפ

 ץעלעטניוו רעקנישירפ ,רעדנעליק ַא רימ טזָאלב סע

 ,טכיזעג ןסייה ןדנענערב ןיא ךיילג

 ,לטניוו רעקנילימש ,רעדנעליק וד ,ךיד ביל ךיא
 -- !ומזיב ןבעל ןיימ ןיא טסיירט עקיצנייא ןיימ
 ,קידנפָאה גָאט ןצנאג םעד ,קידלודעג טעברַא ךיא
 ,ור ןופ ,טייהיירפ ןופ עדנוטש יד ןיוש טמוק דלַאב

 ! ןדירפוצ ךימ טזָאל -- קיטעמוא ױזַא ךיא ןיב סָאװ
 ! טגָאלּפעג ןיוש גונעג ,ןעקנאדעג עצרַאוװש ריא
 ,תורצ יד ןסעגרַאפ עדנוטש ןייא רימ טזָאל ,ךָא
 ! טגָאלקעג ,טרעמָאיעג קיניײוו ךָאנ ךיא בָאה יצ
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 203 םולבנעזָאר ןימיוב
 = 8 וו וה

 םלוע-תיב ןפיוא

 לטנַאמ-רעטצניפ ןצרַאוװש ַא ןיֹא
 ,טכַאנ יד זָא ךיז טיצ
 םלוע-תיב ןפיוא ייג ךיא ןוא
 .טכארטרַאפ ליטש טנלע

 ,רעפמעק סטייהיירפ עליפ ןופ טכַארט'כ
 ,םיומ ןגיל עכלעוו
 ןענייז עכלעוו ,םירבק יד לייצ'כ
 .טײרּפשרַאפ םורַא טייוו

 ,טלמוטמרַאפ רעוו ןוא לייצ ןוא לייצ'כ

 ,לָאמַא ךָאנ ייז לייצ'כ

 ןענייז םירבק יד --- טסיזמוא ,ךָא

 .לָאצ א ןָא ,רועיש א ןָא

 ךיא שוק ,ךיא זדלַאה טלפייווצרַאפ ,ליטש
 ,ןייטש ןטלאק ןדעי

 עשזדנָאלב ,ךיא יינ ,טנלע ,םַאזנייא
 .ןייוו ןוא ןייוו ךיא ןוא

 ,רעגנירג ,רעמכייל רימ טרעוו סע ךַאד
 ,םורַא עז ךיא ןעוו
 לגרעב-רבק ןדעי ןופ יו
 .םולב ַא סױרַא טילב



 דל ַאנניי ר ק הצי
 1873 םורַא ןריובעג

 1889 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1903 ,רעבָאטקָא ןט21 םעד ןברַאטשעג

 טנַארגימע רעד

 ,םָארנַאּפ ןטצעל ןיא ןּפָאלטנַא דנַאלסור ןו =

 ,ןסירַאב ןוא טבױרַאב סעלַא ןופ

 ,םי םעד רעכירַא ןבעל םעד טימ םיוק ךיא ןיב

 -- ןסינעג וצ ריח ָאד טייהיירפ םוא

 לַארעביא קילב ךיא ,ןסַאג יד ךרוד ייג ךיא

 ,םיורג זיא ןצרַאה ןיא קימייוו רעד

 ,לַאוװק ןוא רעמָאי ,ךָאנ רערעמ ליפ ָאד עז ךיא

 ,סיוא טינ תורצ ןייק ךיוא טלעפ ָאד

 ,ןָאיצַאנ ןיימ טסאהרַאפ טינ טרעוו ָאד ,תמא זיא'ס

 .רעגנע ָאד ןבעל סָאד זיא רַאפרעד

 ,ןָא טינ קינלַאשטַאנ ןגנערטש םעד ָאד עז ךיא

 ,רעגנערטש ךָאנ רעבָא זיא תולד רעד

 .טסיזמוא ץנַאג םולב ןיימ דנַאלסור רימ טָאה טּפַאצעג

 ! ןיינ ,דיישרעטנוא ןייק ךיא עז ךָאד

 ,טסילַאטיּפַאק רעד ךעלנעט טולב ןיימ טּפַאצ ָאד

 .ןייב םעד ןופ ךרַאמ םעד רימ טגָאנ ןוא

 .טרעהעג ס'ןעמ טָאה ואוו ןוא ןעזעג ס'ןעמ טָאה ואוו
 ? רעייפ ַא רַאפ סנױזַא ָאד זיא סָאוװ
 ,טרעוו ןייק ןבָאה םינ ָאד ױזַא לָאז שטנעמ א
 ! רעיימ ןייז לָאז ,ץַאק ַא ןוא טנוח ַא ןוא
 ,זיּפש טימ ןגרַאזַאב רעמיא ןעמ זומ דרעפ םעד
 ,גולק ָאד ןשטנעמ יד ןענייז ףיורעד
 ,זירּפ םעד רעמיא טלַאה אקווד שיײלפדןסקַא ןוא
 .. . גונעג קיליב ,שיילפ-ןךשטנעמ רָאנ

 ,ךַאז יד ןרעלקרעד ,ןשטנעמ ,רימ ךיא לָאז יוו
 :ןעקנעדַאב ענייא סָאד םענ ךיא ןעוו

 ,ךס א עקנארק רַאפ רעלעטיּפסָאה טיוב ןעמ

 . . .ןעקנערק םוצ ןעמ טכַאמ טייל עטנוזעג ןוא
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 דלָאגנײר קחצי

 ,נָארטסָא דלַאב טמוקאב טעבנג סע רעוו טיורב ַא

 -- טכענק עכעלצעזעג טביג ףיורעד --

 ,גָאט ןדיוומעי רעמנזיוט טביור סָאװ ,רעד ןוא

 ! טכער ןוא דובכ ּפָא ןעמ טיג םעד

 ,ריה ןרעוו טריטקעּפפער ץעזעג סָאד לָאז יו

 ?ןנָארטרַאפ רעמערָא רעד סע לָאז יו

 -- ריבנ ןרַָאפ ּפָאק ןייז טניינ ןיילַא רעטכיר רעד ןעוו

 ?ןנָאלק ךיז ןצבק רעד לָאז ןעמעוו רַאפ

 ,ײלרעלַא "סקירמ, טימ ןניוא ענייז טדנעלב ןעמ

 . = ?ןֶא טינ לדניווש םעד ןעד טעז רעוו

 ,יירפ רעדיוו דלַאב ןוא "טעטסערא, רע טרעוו טָא

 . ...ָאטעג הבוט ַא ןסייה לָאז'ם

 ,רעווש ןוא רעטיב ןיוש טעברא יד זיא נונעג

 ; ןעמוקַאב וצ יז זיא רערעווש ךָאנ

 ,רעמ ץלַא ךעלגעט וצ-ךעמוק סּפמערט-ןסַאג

 .ןעמונרַאפ ערעדנַא ןופ רעצעלּפ ערעייז

 ;טלעגנ רַאפ ערע רעייז ןפיוקרַאפ ןעיורפ

 ! ןעז ןַאק רעוו רעצ םעד ,רעדניק ןופ

 -- טלעוו רעד רעריפ רעד סע טפיב וד ביוא ! טָאנ ,ָא

 . !ןייטשראפ טינ געוװ ןייד ךיא ןַאק ןאד

 : טנייוועג רוּפכ-םוי םענעגנַאגרַאפ ךיא בָאה ליפ
 ;רוזחמ םעד ןרערט טימ טקייוועגכרוד
 -- טניימעג ךיא בָאה ,ןייז רעסעב טנייה לָאז רימ זַא
 ? רזכא ַאזַא טָאנ ןעד וטסיב יצ
 ,טיורב ןייק ןבָאה ךעלהפוע עניימ טסעז וד
 ; רימ ייב םינ ךיוא טלעפ טייהקנַארק ןייק
 ,טיוט בלַאה עטייווצ סָאד ,טססוג ןוא טגיל םנייא
 ,ריר ַא טינ סָאד טביג םענייק ןוא

 ףָאה ךיא סָאװ סָאד טָא :גנוטסיירט רימ טגנערב םנייא רָאנ

 ,קידלודעג ץלַא טרַאוװ ןוא ,ץלַא ביולג ןוא

 ףָאלש ןופ ןכַאװרעד ךעלדנע ךַאד טעוו קלָאפ סָאד

 .קידלוש םיא זיא'מ סָאװ ,סָאד ןרעדָאפ ןוא

 ,דנַאל יירפ א ןייז עקירעמא טעוו ןַאד טָא

 ,ץרעה סנדעי ןייז טעוו טקיאורַאב

 .טנַאה ןיא טנַאה ןיינ ןלעוו טסירק רעד ןוא דיי רעד

 !ץרעמש ןוא טייהמוד טעוװ ןדניוושרַאפ
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 6 4 יי יו טא 4 40 וו

 טעַא פ-רע טעב רַא רע ד

 (דלעפנעזָאר סירָאמ ךָאנ)

 ,ּפַאש ןקיּפמוד ,ןרעטצניפ ַא ןופ םוק ךיא
 : ןעגניז ךייא ךיא ןַאק דיל רעדנַא ןַא

 ,ּפָאק ןיא ןענישאמ ןשיור סע ואוו ,דיל ַא

 .ןעננילקרַאפ טומייוו ןופ רענעט ואוו

 ,רָאלק רימ זיא סָאד םָא ,שימייה רימ זיא סָאד-טָא
 ,ןרעג ָאז ןוא טפָא ָאז ךיא גניז סָאד
 ,רָאכ ןיא רעטסייג רעטנזיוט ךימ ןטיילגַאב'ם
 .ןרעה וצ דחּפ ַא רָאג זיא סע

 ,טעָאּפ רעטניורקַאב סלַא ןיורק ןייק טינ גָארט ךיא
 ,ןדנואוו עדנעטולב -- רעבָא נָארט ךיא
 ,םעז ריא יו ױזַא ,רעהפיוא ןָא ןטולב סָאװ

 .ןדנוברַאפ םינ ,טרימשענ טינ בלַאז טימ

 ,קילנ ןופ םינ גניז ךיא ,עביל ןופ טינ גניז ךיא

 ? ןעגנאזעג עכלעזַא וצ ךיא םוק יו
 ,קירבַאפ רעפּפמוד ,רערעטצניפ ַא ןופ גניז ךיא
 .ןעגנאווצ ענרעזייא ןוא ןטייק ןופ

 ,ּפַאש ןרעטצניפ םעד ןיא עז ךיא סָאװ ץלַא ןעד
 ; ּפָאק ןיימ רעיורמ ןופ ןעקנאדעג טימ ןָא טליפ
 ,ןײלַא "רעמעווס , םעד ףיוא "סָאב , םעד ףיוא רַאגָאז
 , . . ןייוו ךיא ןוא ,ץרַאה סָאד דיילטימ רַאפ רימ טמעלק



 טרעפמטעל ןטיינ
 1875 ןיא ןריובעג

 ?) עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1899 ןיא ןברָאטשעג

 ןליפעג עניימ

 ! סעזומ יד ןופ גנילביל ַא ,רעטכיד רעכעלרעה ,8

 ,טסול ַא רימ ןײרַא ןטכיד םוצ וטסינ יו

 ,עמיטש ןייד רימ םגנילק םע סיז יוװ ןוא לעה יו

 ,טסורב ןייד ןופ סױרַא שינָאמרַאה ױזַא טלירט סָאװ

 ,ןעמָארטש רעטנזיוט ןיא ךיז טסינעצ ןוא טלירמ סָאװ

 ,גערב ןטלמישרַאפ םעד ּפָא טקנעווש ןוא טקנעווש סָאװ

 ,ןרָאי ןופ גנילירפ ןופ ןכייצ ַא רימ טנייצ סָאװ

 .געוו ןיימ ףיוא לָאמַא ךימ טיײלגַאב טָאה סָאװ

 ,רעגנניז רעסיורנ םרומאנ ,רעטכיד רעכעלרעה ,ָא

 ,ליפעג םענדָאמ אזַא ףיוא רימ ןיא טסקעוו .וד

 ןענייז ייז זַא ,טכוד רימ ,רעדיל ענייד רעה ךיא

 .ליפ ךימ טרעטסײנגַאב ןבָאה סָאװ ,עבלעז יד

 ,רעדלעפ יד ףיוא טייוו ץנַאנ ךימ טּפעלשעג ,טרעטסייגַאב

 ,לָאט םעד ןיא ןיירא רעפימ ךימ ןניוצעג

 ,ןקילג רימ ןכָארּפשרַאפ ןוא טלייצרעד ןבָאה סָאװ

 .לָאמַא ןבעל ןיא ןסינעג לעוװ דיא סָאװ

 רעדליב רימ ןיא טפקעוו וד ! רעטכיד רעכעלרעה ,ַא
 .קעווַא ןיוש גנַאל ץנַאג ןענייז םָאװ ,ןטייצ ןופ
 .ןכָארבעצ טרעוו ץרַאח ןיימ --- ייז םיורמ ןיא יוװ עז ךיא
 . .. קערש ַא ,טרעדיוש ךימ .עביל ענערַאלרַאפ

 וטסמוק יו ,ךיד טעב ךיא ,רעדורב ,ָא ,רימ גָאז ךָאד
 ,ץרעה םענעכָארבעצ ןיימ יוזַא ןענעק וצ
 ןעגנילק ייז ןיא רעה ךיא ,רעדיל ענייד רעה ךיא
 .ץרעמש םענעגייא ןיימ ןוא ייוו םענעגייא ןיימ

 ."גנאזעג-גנילירפ , סדלעפנעזָאר סירָאמ ןענעיילרעביא םייב ןבירשעגנָא
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 ןאטשיילפ לאיווע
 1875 ןיא ןריובעג

 1896 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1953 ,רעבמעטּפעס ןט18 םעד ןברָאטשעג

 ןעניש ַַאמ יד ןשיווצ

 ; םיורג זיא "יזיב, יד ,ךעליירפ טנייה זיא ּפַאש יא
 .זיורבעג ןדליוו טימ רעדער ךיז ןעיירד סע
 ,גרַאק םינ טנייה זיא רֶע !טנעמיד ַא זיא סָאב רעד
 = ! גרַאב ַא ,הכאלמ טימ "טנַאה, עדעי טפרַאװרַאּפ

 ,םיילפ טימ ,קיטומ ךיז ןנָאי רעטעברַא יד

 ."םייה זיא סע גנַאל יוװ ,ןזייא סָאד ןדימש , יז

 טייז רעד ייב טציז טרָאד הרבח רעד ןשיווצ ךָאד
 ...דיירק יוװ םינּפ א םימ ,ןױשרַאּפ רענדָאמ ַא

 ,נעט טייז רע טלַאה ןיוש טעברַא ךעלקיטש רָאּפ ַא

 ,קעלפ ןופ טינ טייג סע ןוא ,טיינ ןוא ץלַא טיינ רע

 ,םורַא ןציז סָאװ ,םירבח ענייז ןוא

 ,םורק רעד ןיא םיא ףיוא ןקילב טפָא ןפרַאוו ייז

 ,טרָאװ ַא טימ רעוו ןוא ענימ ַא טימ רעוו ןוא

 : טרָאס ןכעלטיא ןופ "תומכח, טימ םיא טעּפשרַאפ

 "! דלעה רענעיורטש ַא !לגיופ רענעיילב א'ס,

 !"טםלענ יד, סָאד טכַאמ רע ? סובמָאלָאק ךייא טלעפעג,

 "! שטנעמ ַא קיזמ ַא'ס !בנג עקירעמַא,

 "!שזדנעשט םימ רעדָאװק ַא טנייה ןיירַא ךייא טבייר רע,

 דנַאנַאכָאנ טלַאפ םע ,רדסכ ץלא ױזַא

 -- .דנַאש ןוא רעטכעלעג ןופ ץיוו ַא ךָאנ ץיוו א

 ,םוטש רעדָא ביוט רע טלָאװ ןעוועג יוו ךיילנ ךָאד

 ,םוא טינ ךיז טקוק ןוא ,רעכיילב רעד קיאוד טגייווש

 לָאמַא טימ ןישאמ ןייז ּפָא רֶע טלעטש טכַאנרַאפ

 לוק ַא רעדיוו ןוא . . . ןביירש סָאװ ךיז טמענ ןוא
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 ; יירשעג קזוח ןוא רעטכעלעג ןדליוו ןופ
 ! "יעּפ , עקידלַאװג ןייז טנובשח "רעניּפש-דלָאג , רעד

 ,טרָאװ עקיכעטש סָאד רָאנ טרעהרעד רעסַאלב רעד
 : טרָא ןייז ןופ ביוה ַא ךיז דניוושעג רֶע טגנַאלרעד

 !טכערעג ריא טנייז םציא ,םירבה עטוג .ריא;
 ! טכעלש סע ריא טשטייט ךָאד ,ןכייצרַאפ ןוא "ןיּפש , ךיא

 !ךייר ןיב ךיא ! ךייר ןיב'כ ;ןענוּפשעג טנייה דלַאג בָאה'כ
 ! ךייא רַאפ ,ךיוא ךייא רַאפ רָאנ ,רימ רַאפ זיולב טשינ ןוא

 טסאה רעכעלשטנעממוא טימ טָאה ריא ןעוו ,ןַאד ןעד
 -- טסַאּפשעג םעניימ ןופ ןוא ,ףוג רעייא טלעווקעג

 ,טבעוושעג םולח ַא ןוימד ןיימ רַאפ טָאה ןַאד
1 

 .טבעוועג ןעמפיר ענעדלָאג ןיא ךיז טָאה ןוא

 ;"יעפ , ענעדלָאג ןיימ "טנכייצרַאפ , ךיא בָאה טציא
 . "ייוו ןייז םינ טפיירגַאב סָאװ ,שטנעמ םעד ןופ דיל סָאד, --

 "רעלענ רע ד ,

 ,לדנױשרַאּפ רענשזַאוװ ַא ,ןַאמסדנַאל ןיימ זיא טרָאּפס ַא
 ."לנ'יושזד , ןשילגנע םעד ךעלגעט-גָאט ךיז טזעל רע
 ? שודיח רעד ָאד זיא סָאװ ,תמא רעד ,עקַאט ןוא
 ? שידיי רָאג ןזעל וצ "ןלעג, א סע טסַאּפ יו
 .ץרש א יוװ םיא ייב זיא ןָאגרַאשז ןיא ךוב א
 ,ץרּפ ַא יצ גורפ ַא טרָאד טרעוו ַא טָאה ךס א

 -- 4 שָאוהי ,דלעפנעזָאר א ,םכילע-םולש

 .שיאיונ רָאנ ןזעל זומ ,ריא טייטשראפ ,"רעלעג,
 ,גנוטייצ א ןזעל ףראד "רעלעפ ןעקירעמַא'נ,
 . . . גנושיידַאב ַא טָאה עלעטעלב סעדיווטעי ואוו
 ,זיא קַאמשעג סָאװ ,טסייוו ןוא ,ךיז ןייא ,אברדא ,טקוק
 ! סעקַאלוק ,םלוקסומ טעז !סרעטייפ טשרָאקָא טכַארטַאב
 . . ."םעצירטקַא , ענייש ןופ ןטערטמרַאּפ טעז ,טרָאד ןוא
 -- ,זיא ץיוו רעתמא סָאװ ,ןיבמ ַא ריא טייז ןוא
 ןפַא עשימָאק יד ףיוא קילב ַא רָאנ טוט ןַאד
 !ןפַאגרַאפ טינ ףיורעד ךיז ןַאק ןעמ יצ ,טגָאז ןוא
 ,טינ ּפָאק ןייק שידיי טימ ןאמסדנַאל ןיימ ךיז טיירד ָאט
 .טינ ּפָאלכ ןייק זיא רע ןעד ,טינ טנַאה ןיא סָאד טמענ רע
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 = עי עי טיי עי 5 א 1 א א ע=

 ָא י ר ט

 רעמנומ ,ןכיוה עיולב יד ןו
 ,רעטנורַא ךיז לגיופ ַא טזָאל
 ; ייברַאפ טנָאי ןוא שטיווצ ַא טומ

 ,יירפ זיא טלעוו יד
 !יירפ זיא טלעוו יד

 ,םערוט-רעטסיולק ןכיוה םעד ןופ

 ,םערוטׂש ןיא לַאנק-רענוד ַא יוו

 : םונ-םאב-םיב :ןעגנילק ןקָאלג

 ,םורפ זיא טלעוו יד

 ! םורפ זיא טלעוו יד

 ךיז טנעװַאב סָאנ רעננע רעד ןיא

 .ךיז טקערש סע ,דניק-ןטָאש א ליטש

 -- טכענ עטסיוו ןוא געט עצרַאװש

 ,טכעלש זיא טלעוו יד

 . . . טכעלש זיא טלעוו יד



 |עוייר ם ה רב א
 1875 ,לירּפא ןט10 םעד ןריובעג

 1908 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1953 ,ץרעמ ןט30 םעד ןברָאטשעג

 ןמטנַארגימיא עטשרע יד

 (עקירעמַא ןייק עזייר יד)

 .ה

 ףיש רעדמערפ א טימ ןענייז רימ)

 ;רעהַא ָאד ןעמוקעג
 טריפעג ןַאטיּפַאק רעדמערפ ַא
 .רעמ ןטיירב ןפיוא זדנוא טָאה

 ןיהַא טגיוועג ךיז טָאה ףיש יד
 ,רעהַא טניוועג ךיז ןוא
 -- טניוועגנייא ןעמעוו יז טָאה ןוא
 .רעווש טמולחעג רע טָאה

 .ב

 -- דנַאל עדמערפ א ,דנַאל ץיינ א

 -- -- -- 4 ייז ןטרָאד ןענייז רעוו

 ןיײלַא טזָאלעג בייוו ַא טָאה'ס רעוו

 .ייווצ רעדניק עניילק ןוא

 ,עלעביטש ַא ,לדנעטרעג א

 . . . יינש יוװ סייוו ,ןטַאט ַא
 ןכעלטיא ייב ץרַאה סָאד טָאה'פ ןוא
 . ייוו רעדנַא ןַא טקירדעג

 יב

 ? גנַאל יו ,ףיש יד ןייג טעוו גנַאל יו
 ,טכַארטעג ליטש רעדעי טָאה
 ,רע טָאה ; זָארטַאמ ןייא ייב טגערפעג
 .טכאלעצ ךיז ,רעדמערפ ַא

 ,גָאט םעד טכַאנ ַא טָאה ןטיבעג
 ,טכַאנ עגנַאל ַא -- גָאט םעד
 ןַאטיּפאק רעטוג רעד ןאו זיב
 . טכַארבעג גערב םוצ זדנוא טָאה

 .ד

 זדנוא רעדמערפ ַא טָאה טנגעגַאב
 ? טנוזעג :טגערפעג גנערטש ןוא
 ,ןרעדעי זדנוא טכַארטַאכ טָאה ןוא
 ,טנוה ַא טכארטַאב ןעמ יו

 ,ליומ ןיא ןוא ןגיוא יד ןיא טקוקעג
 -- .דנורג ַא טימ זדנוא טכַארטַאב
 ,ךַאנ ןצרַאה ןיא טקוקעג רע טלָאװ
 ,דנואוו ַא -- ןעזרעד רע טלָאװ

 .ה

 טגנַאלרעד טנעה יד ךיז ןבָאה רימ
 . . . םומש טננעזעצ ךיז ןוא
 ןענענעגאב ןעוו ךיז ןעמ טעוו
 . ?םורַא גנַאל ןרָאי ןיא

 ,טָארדעג טָאמש יד טָאה ןטייוו ןופ
 . . . םורב ריא טימ ןקַארשעג
 עקיכַארּפש קילדנעצ ןשיווצ ןוא

 , . . םוטש רימ ןענייז ןעננַאגעג
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 רעדנעל עטסטייוו יד ןיא

 (ןמיה רעשידיי)

 רעדנעל עטסטייוו יד ןיא
 -- טײרּפשעצ רימ ןענייז
 לגניר ַא לייט רעדעי
 ,טייק רעגנַאל רעד ןיא

 ,ןכייט ץלַא יד ייב

 ,זיולב לבב ןופ טשינ

 ןסעזעג רימ ןענייז

 .זיוה ַא קידנכוז

 רעיימ זדנוא זיא רעמציא
 .טלעוו עצנַאג יד רָאג
 ןנערב עטסטייוו ייב םייטש'ס
 . טלעצעג א סרעזדנוא

 רעייט זדנוא זיא רעטציא
 ןייר רעד ןוא לפייוו

 ַא

 רעּפעינד רעמיירב רעד ןוא
 .ןייש טעכיוא זדנוא טשיור

 ןָאטא לעיירפ רעד ןוא
 ,וצ ךעלטניירפ זדנוא טקניוו
 ןגערב ענייז ייב ,ַאד
 !ור טשרע רימ ןגירק

 ,ןרעה רימ דיל עכלעוו

 ,ןָאמ רעד טנַאקַאב זיא
 טלזיר סע ךייט רעכלעוו
 .ןַא טפאשקנעב א טייוו

 ,טרעטַאלפ סע ןַאפ עכלעוו

 ,טנַאקַאב זדנוא יז טסירג

 -- טלנעז סע ףיש עכלעוו

 !דנַאל סרעדורכ ַא וצ

 ל רע גע נ

 ,ץרַאװש עשזאס יו ,םניילק ַא ,לרעגענ א
 ,זיוה ַא ייב ןליּפש ךיז ןעזעג ךיא בָאה
 : ץרַאה ןיימ ךיז ןקָארשעג ןוא טרעיורטעג טָאה סע

 ! םיוא טעז שינעפעשַאב ןייד ץרַאוװש יו ! טָאג ןיימ

 ,טכַאלעצ ךיז עצראווש סָאד דניק סָאד טָאה גנילצולּפ ןוא
 | : דרע'רד ףיוא קידנליּפש ןוא קידנעלקיוק ךיז
 -,טכַארטעג ךיא בָאה ? סנױזַא רימ טימ זיא סָאוװ !טָאנ ןיימ
 ! ? טרעהעג ןיוש ןכאל ַאזַא ץעגרע ךיא בָאה ואוו

 ,לָאמַא לרעדורב ןיימ זַא ,ךיז טנַאמרעד בָאה ךיא

 ,ןיילק ןזעוועג זיא'ס ןעוו ,לרעדורב סייוו ןיימ

 -- לוק עבלעז סָאד זיא סע ,ױזַא טכַאלעג ךיוא טָאה

 . ןייש ןוא ביל ןרָאװעג דניק סָאד רימ זיא ךיילג ןוא
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 . .. ןטפַאז יד טימ

 (עקירעמַא וצ עדָא ןַא)

 ,רעשימייה רעד דרע רעד ןופ ןטּפַאז יד טי
 ; ץלַאז טימ ,טיורב ןקיטרָאד םעד ןופ ןטפַארק יד טימ
 ,עשירעמיוב ןגעוו ייב ,עקיגנַאז רעדלעפ ןופ ןוז רעד טימ

 -- ץלַא טלקיוװרַאפ ,טצישעג טָאה סָאװ ,םיור ןרָאלק רעטנוא

 ,טליטשעגנ םיוק ,רעגנוי ַא -- טזָאלעג ךיז ךיא בָאה

 ;דנַאל-סובמָאלָאק וצ זיב ,ןרעדנַאװ וצ טלעוו ןיא

 ,דליב םטייהיירפ סָאד ךימ ןעגנַאפמַא גערב םייב טָאה

 ,דנַאטשרַאפ ןיימ ןוא ץרַאה ןיימ טקנעשעג ריא ךיא בָאה

 ,ײלרעלַא רָאנ -- ריא ןעגנוזעג ךעלעדיל

 ;טלעפעג ָאד ןבעל סָאד רימ לייוו ,יה ןופ ייס

 ! ייוו ריא ,דיירפ ריא --- םייה רעמ'רָא ,רעטייוו ןופ ייס

 .טלעוו ןיא --- טייל ןוא רימ טימ ןעגנופערט עלַא ןופ ןוא

 ;קלָאפ טימ קלָאפ טדניירּפַאב ,ןעגנולייצרעד טימ

 ;שטנעמ םעד ,ןימ םעד ןיא טּפַאשביל יד טקעוועג ןוא

 -- גלָאפרעד -- רעמ יצ ,רעקינייוו יצ ,טאהענ ןוא

 .שטנעב ךיא רעניואוונייא עריא םימ דנַאל סָאד ייס יוװ ייס

 ןש יווצ

 ןרעיומ ןשיווב
 -- טלעוו רעיינ רעד ןיא
 ךיז ןניוא'ד רַאפ טנָארט
 .םלעצעג טלַא רעזדנוא

 ,םוא סָאטױא ןעילפ
 -- דרע יד ףיוא-טרעטיצ
 ָאד ךיוא רימ ןעקנעב
 .דרעפ ןסייוו םעד ךָאנ

 ,ןרעייפ ןענערב
 ,טכיזעג סָאד ןדנעלב
 ךָאנ זדנוא טעלג סע ךָאד
 .טכיל סָאד םייח רעד ןופ

 ורע יומ

 ,ןעגניטימ ןשיור
 ,ןַא ןעמוק רענדער
 טגנילק רעוא ןיא ךָאד
 .ןַאמ םסדיגמ םעד ץלַא

 טגניז "ירעראּפיט,
 ,?יָאב , ןוא דניק סעדעי
 טגנילק ןרעיוא יד ןיא
 "! יוא , םהליפת-לעב םעד

 ןעעז רימ סָאװ ץלַא

 ; ייווצ ןיא רימ ןעעז
 דיירפ רעיינ רעד ןיא
 . ייו עטלַא יד טמורב
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 ןע מיט ש

 ןעמיווש רעדיל עלַא ןוא רעדנואוו א טינ סָאד זיא יב

 ,ןעמי עלַא רעכבירַא -- ? רעדירב עטייוו ערעזדנוא טימ

 ןעמיטש עמייוו עלַא ןוא רעדנוזַאב דנַאל ןדעי ןיא

 .ןעמאזוצ ךיז ןסיג יז | .רעדיל ענייז רעדעי טנניז

 ךעלדיימ רעקרָאײוינ
 ,ןעלדיפ יד ןעז וטסנַאק ןסַאג יד ןיא ךעלדייז

 .ןרעה םינוגינ יד | ,ןגיוו ןוא ךיז ןגיוב
 | ,לדיפ ַא יו עדעי
 ,ןעלדיפ עביל יד ,ךַא .ןוגינ א --- ריר רעדעי

 ,רעטסערג רעד טָאטש רעד ןיא

 -- ךיז טסדנעוו וד ואווַא ןוא /  ,טנװָא םענייש םעד ןיא
 . . . רעטסעקרָא ןיא וטסיב ,ןרעק ךיז טסלָאז וד ואוו

4 

 (ןגעלָאק רענַאקירעמַא יד)

 ,םַאמש םוצ ייז םיצ סע ,שרוש םוצ ייז טיצ סע
 ,םי םייז רענעי ןופ רעדירב עמערָא יד

 ,טלעוו ענענופעג יד טזיורב סע ןוא טשיור סע
 .םלעטשעגפיוא ךינ ףיוא --- עיירפ יד ,עיינ יד

 ,ייז וצ טיצ זדנוא ןוא ,זדנוא וצ ייז טיצ סע

 ,ייווצ ןלייט-טלעוו ןיא רעדירב ןענייז קנַארק ןוא

 1914 ,זירַאּפ

 דליב :עוייר ַא

 ,ןרָאלק א למיח ַאזַא ןעזעג טינ גנַא?
 ,ןרָאפעג טינ ןַאב רעד טימ גנַאל ןיוש ,קיטנעק
 .ןַאב ןיא רעטצנעפ א ןופ טקוקעג טינ

 ,ןמייז יד ייב גרעב טימ ,ןָאסדָאה ייברַאפ טסרָאּפ וד
 -- ןטייוו ןוא ןכייה ףיוא סעקזייה ןוא סמרַאּפ ןוא

 .ןַאװ ןופ םינ טסייוו וד --- טייקנייש ַא |
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 ןלָאמענ טלָאװ טנאה עכעלטעג א יוװ ױזַא

 ,ןלָאט יד ,רעסַאװ סָאד ,ןקלָאװ יד ,למיה םעד

 .ןייש ױזַא גרעב יד ןלָאמעג

 טרעטסײגַאב זיא ןיילַא רעמסיימ רעד ,ךיז טכאד סע

 -- טרעטסיימענ טָאה רע סָאװ ,עלַא ןטייקנייש ןופ

 ! ןיילַא ןפַאש ןייז ןופ טקיצטנַא

 ס רע טו מ ייר ד
 (ןװיטָאמ רעקרָאי-וינ יד ןופ)

 ןליּפש ךעלרעדניק
 ;זיוה םייב ןשיור ןוא
 סרעטומ יירד ןקוק
 . . . סױרַא רעטצנעפ ךרוד

 -- ןדישרַאפ ןקָאטש ןופ

 ; רעמ ןוא ןטרעפ זיב
 ,ןדיי ןוא רענעילַאטיא
 .רעווש זיא ןענעקרעד

 רעדניק יד ןשיור
 ,דימ טינ ןרעוו ןוא
 ןושל ןייא ןדער
 . . . דיל ןייא ןעגניז ןוא

 סעמַאמ יד רעבָא
 -- םי טייז רענעי ןופ
 ןדישרַאפ ןכַארּפש
 ,םַאמש ןייא ןופ טינ ןוא

 סעמַאמ יד ןרעה רָאנ
 ,ליּפש ןיא רעדניק יד
 עלַא ייז ןגירק
 ,ליפעג קיצנייא-ןייא

 ןליּפש ןופ ןרעוו
 ,טדנאוורַאפ רעדניק ןופ
 -- ןליפעג ענייא
 ,דנַאל ןייא ןוא םייה ןייא

 "םנעדנעּפערניא ווָא לָאה , ןיא

 (1919 ,עיפלעדַאליפ ןיא סערגנָאק ןשידיי ןטשרע םייב)

 ,גנואיירפַאב רעד ןופ לָאז םעד ןיֹא
 ,ןעננורדעגכרוד טייקילייה ַא טימ
 טייהיירפ יד טָאה סָאװ ,קַאלג םעד ייב

 -- ןעגנולקעצ קלָאּפ ןסיורג ַא רַאפ

 .,ןטלַא םעד קָאלג םייב לָאז םעד ןיא
 ,ןגנוי א רָאג ןביולג ַא טימ
 קירטיצ ןענַאמשעג רימ ןענייז
 .ןעגנוזעג "גנונעּפַאה , יד ןוא

 .עטלייוועגסיוא ענעי עלַא

 ,טרעדנוה ריפ יד םיחולש עלַא

 ןעגנוזעג דיל רעזדנוא ןבָאה

 .טרעדנואוורַאפ ןוא עטשאררעכיא

 ,רעדנואוו רעטסערג רעד טינ סָאד זיא

 :ןריסַאּפ טנַאקעג טָאה סע סָאװ

 -- םייהיירפ ןופ לָאז ןבלעז םעד ןיא

 ? ןרימַאלקָארּפ טייהיירפ רעזדנוא

 ןענייז עכלעוו ,עלא רימ ןוא

 ןטייוו רעד ןופ ןענַאטשעג ליטש

 טלמרומעג טעבעג א ןבָאה

 .ןטייצ עמוג ףיוא טּפָאהעג ןוא

 ,עיולב ןוא סייוו יד ,ןָאפ יד ןוא
 ,טרעטַאמעגסיוא סמערוטש ןופ ןיוש
 "ןרעטש-ןפיירטש , ןופ ןָאפ רעד וצ טָאה
 . . . םרעטַאלפענ ןוא טעילוטעג ךיז
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 ...קרָאי-וינ

 (ןמיה)

 ,רעביל ךָאנ זיא רעטייוו ,ןדיירפ ןופ טָאטש ַא זיא'ס
 ,רעדנַאװכרוד דנַאל ןייא זיולב ; עליפ רעדנעל טימ טָאטש
 רעבירַא ןיוש טסיב ןוא ,ןדייר ןכַארּפש עלַא
 . . . רער'דנַא ןַא דנַאל א ןיא . . . הליפת ןיא ןוא קישיור

 :רענעש -- רעטייוו סָאװ ןוא ,ןלַאטרַאװק ךרוד טסרעדנַאוװ
 .ערַאק ,עפיט ןגיוא ; רעדנעל -- ןלַאטרַאװק טינ
 ,לדיפ ףיוא טליּפש סע רעוו -- ןלַאפרַאפ טינ ךָאד טסרעוו
 .עראטיג ַא ףיוא רעוו .רעדמערפ ןייק טינ ץענרע

 ,רעדנעל ריד ביל ןרעוו ,ןלעווש יד ייב רעדניק
 ; רעייט ריד קרָאי-וינ טרעוו ; עיירפ -- סעטאט ,סעמַאמ
 ,רעדמערפ ןייק -- ַאד ץעגרע : ןלעפעג ןָא ריד טביוה
 .רעיירפ ַא -- םוטעמוא .- . עיינ א קלָאפ ַא יו

 ייל יב וי םוצ

 "עטיײסַאס, רעד ןופ ייליבוי םוב
 ;ןעוועג ךיוא ךיא ןיב טײלסדנַאל ןופ

 ,עטייוו סָאד ,עלעטעטש ביל ןיימ

 .ןעזעג ָאד טלמַאזרַאפ ךיא בָאה

 ,רעדנואוו ַא יו ןעוועג זיא סע
 ; םיורט ַא יו ןזעוועג זיא סע
 ,רעדניק יד ןַאד ןופ םיורג ןרָאוװעג
 .םיוק ךיא ןעקרעד -- ערעטלע יד

 ,הקבר עשַאב לדיימ ענייש סָאד

 ,זיוה עטייווצ סָאד זדנוא ןופ טניואוועג
 -- "עקווירג  ַא ןיא עטמַאקרַאּפ רָאה יד
 ,סױרַא זיוה ןופ טכַאנרַאפ יז טנעלפ

 -- ןענַאמרעד ןַא ריא םייה יד ביוה ךיא
 ,לָאמַא יו םציא ביל םלכיימש יז
 ןעמָאנ ןמשרע םייב ןָא ךימ טפור ןוא
 ...לוק ריא ָאד ךיוא טננילק שימייה ןוא

 -- ןגיוו רענעט ךיז ןָא ןביוה דלַאב
 ; טליּפשעצ ךיז עילעּפאק יד טָאה'ם

 ,ןוגינ םעד טרָאד ןופ ָאד ךיוא טליּפש ןעמ
 .טליפרעד דיירפ טימ ן'רַאה סָאד טָאה סָאוו

 ,רעטסעב רעד ָאד ךיוא ,שריה רעלדיפ רעד
 ; טיילפ רעד ףיוא ךָאנ טליּפש קילעז ןוא
 ,רעטסעקרַא רעשימייה רעד זיא סָאד
 .מיירפרעד ,טרָאד יוו ,ָאד זדנוא טָאה סָאװ
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 קירוצ ןרָאי טימ

 (..,ןטנַארגימע עטשרע יד ןגעוו)

 םי טייז רענעי ןופ ןעמוקעג
 ; קילב ןיא טנלע ןוא ארומ טימ
 -- םַאמש רעטמעברַא ןופ רעטשרע יד
 .קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ טימ

 ,סערּפ יד טרעכיורעג טָאה ּפַאש ןיא
 ; טקנַאצעג רערדזעג יד טָאה ּפַאש ןיא
 ,תעל-תעמ לטרעפ-יירד טעברַאעג
 ...טקנאדעג ,ןזייב םעד ,ךָאנ "סָאב , םעד

 ,םייהענ ,טייקליטש ןיא ,טנווָא ןיא

 ,גראק ענעטכיולַאב ןקָאלב ךרוד

 םייהַא ,עדימ ,ןיוש ןעגנאגעג

 .קרַאק ןפיוא ןישַאמיינ-טנאה טימ

 ,ןייש א רעטצנעפ ןיא רָאנ יוװ ןוא
 ,טגָאט םיוק רעטצנעפ ןיא רָאנ יו ןוא

 ,ןיירא ךיג ךָאי ןיא רעדיוו ןיוש
 .טנָאיעג ךיז ּפַאש ןיא רעדיוו ןיוש

 ,טכאנ עדעי ,גָאמ רעדעי ױזַא
 : רערט יד ןענורעג טָאה ױזַא
 טכַאוװרעד טָאה ףאלקש רעד ןענַאוװ זיב

 !רעמ טינ : ןפורענסיוא ךיוה ןוא

 ,ייר רענעגייא ןופ רעריפ רעד
 ; ךָאוו רעד ףיוא טייטש רע ןוא טקעוו רע
 יו םעד ,טנלע םעד ייז טלָאמ רע
 .ךאז רעטעברַא רעד וצ טפור ןוא

 ,גנַאג ןיא ןעייג ייז ןרָאי יד
 ; םייוו ךיז ןעיצ ייז --- ןעייר יד

 גנַאזעג טימ טציא ןיוש ןעייג רימ
 .טיירטש ןיא עמשרע יד יו ,גנוי ןוא

 ע קי ר ע מַא

 ןעלגיּפש --- ָאד ןכייט יד
 ; דיירפ ןופ ןעגניז ןוא
 ןעלגילפ יד --- לגייפ ןוא
 ,םײרּפשעצ ןכיוה ןיא

 -- תורוד ןופ רבדמ ןיא

 ; םגיזַאב ןוא טשרעהַאב

 ,סיריערּפ ןוא רעדלעוו ןוא

 ,טקיצטנַא ןסירג סָאװ

 -- "ןטניוו יד ןופ לייה, ןוא
 ; קרעוו ךעלרעדנואוו סטַאג

 ןדניצ סָאװ ,ןלַארטש ןוא

 .גרעב ןופ ןציּפש יד

 -- ןריצ סָאװ סעקנָאל ןוא
 ; טעבעג עמַאס יו
 ןריפ סָאװ ,ןנעוו ןוא
 .טעטש ײלרעלַא וצ

 ,ןדיישראפ רעקלעפ ןוא

 ,דנַאנַאב ןבעל סָאװ

 ןדירפ ןיא ןעיוב ןוא

 .דנַאל עכיטפניק סָאד
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 . . . "סעסיפָא , יד

 עיורג יד "סעסיּפָא, יד
 ;ךיוה ןוא םיורג סרעיומ ןיא
 ,עיולש יד ךעלרעטרעוו יד
 .ךיור-ןרַאגיצ רעד ןוא

 ,ןריּפַאּפ יד ,"רעכיב , יד
 ; טייז רעד ייב רעפיצ יד
 ,ןריטקיד ענעקורט סָאד
 .טייוו יא ,דמערפ יא טגנילק סָאװ

 ,עבירט סעמריפ וצ ווירב יד

 ,טצוּפרַאפ טינ טייקנייש טימ

 עביל ןופ טרָאװ א ואוו ןוא

 . . . טצונעג ןעוו-ךטלעז טרעוו

 ענייא --- ?לדיימ-סיפָא , יד
 ; םורַא יורג םעד טָא ןיא
 -- ענייש יד ןוא עביל יד
 . . . םולב ַא -- טפול ןָא ,ןוז ןָא

 ק יי ר ט ס

 ,טיונ ןיוש טשרעה רעזייח יד ןיא
 ! טיורב :ןמעב רעדניק עניילק
 ןעלקניוו יד ןיא עסיורג יד ןוא
 ,ןעלקניפ ןרערט יד ןוא ןציז
 -- גיוו ןיא קנַארק טגיל דניק ַא ןוא
 ! גיז ןזיב ןדלוד רימ ךָאד

 ,טבעל ןעמ םיוק רעזייה יד ןיא
 טבעוו יז ןיּפש עטלַא יד ןוא
 ןבעוועג יד ןיוש יינ סָאד ףיוא
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 ! םונ יו

 סַאג ןיא ןייג וצ זיא סע טונ יוו
 : ןגרָאז עטכייל ,עניילק טימ
 -- ריד ןגעקטנַא טמוק סע רעוו ןוא
 !ןגרָאמ טונ :ךיילנ םיא טסנָאז וד

 ,ךיוה טינ ןענייז רעזייה יד
 ; ןסיררַאפ וצ םינ -- ּפעק יד
 ריד ךעלטניירפ טרעפטנע רעדעי ןוא

 ,ןסורג ענייד עלַא ףיוא

 ,טייצ עגנַאל ַא סָאנ ןיא טסניואוו וד

 ; םענייק טימ טגירקעג ךיז טסָאה

 1916 ,ןילקורב ,גרובסמַאיליװ ,טירטס ּפיק

 ,ןבעל סָאד טקוק דחּפ לופ ןוא
 -- טקעדעג םינ זיא שיט רעד ןוא
 ! טקעעג טינ זיא ףמאק רעד ךָאד

 טריּפשרעד ןיוש טָאה םיונ רעזדנוא
 ,טריוו רעזדנוא גנוניואוו רעד ןופ
 ? ןסיוא רעטכעלש רעד זיא סָאװ ןוא
 ןסיורד ןגיל רעדָא ןלָאצ
 -- טניוו ןפיוא ,ןגער ןפיוא
 ! טניוועג רעד -- ךָאד טפמעק סָאװ רעד

 -- דיי ַא ,יוג א -- רערעדעי ןוא
 ,םינכש ענייד ןענייז ייז

 ,ןייג וצ טמוק יז ,ןיילַא ןוז יד

 ; הנכש א ךיוא ךיז טכַאד זיא
 ּפָארַא טקוק ןוא ּפָארַא טכיול יז
 ,ענייר ,עביל ןקילב טימ

 ,סאג רעזדנוא ןיא סָאה ןייק ָאטינ
 ,ןליּפש ךעלטניירפ רעדניק יד
 לָאמַא זייב טרעוו לָאמַא טנוח ַא
 . . . ןליב םיצולּפ ןָא טביוה ןוא
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 -רעמעברַא רעלַאקידַאר א ןיא רעניד ףיוא ןטעברַאפ ןעוועג ןיב ךיא

 .עיליטַאפ

 ןלייא ,קיטנוז א ןעוועג זיא סע .טמיטשעג ךעליירפ ןעוועג זיא טננוי יד

 ךָאנ טיירגעגנַא ןעוועג ןעמ זיא וצרעד .טינ ןעמ ףרַאד טעברא רעד וצ ךיז

 ,טנאסערעטניא רעייז ןייז טלָאזעג טָאה רעכלעוו ,קינקיּפ ַא ףיוא ןייג וצ רעניד

 ןבָאה ,ּפַאש א ןיא ךָאװ עצנַאג א ןטעברא עכלעוו ,רעטכעט ייווצ יד

 יד ,רענעטַָארעג סָאו סױרַא רימ דובכל לָאז רעניד רעד זַא ,טסיילפעג ךיז

 .ןסע םייב ריב לזעלג טונ א ןייז לָאז סע זַא ,טקוקעג ןכָאה ,רעדיוו ,ןיז ייווצ

 ךימ בָאה ךיא ןוא ,טרעיודעג גנַאל וצ רעניד םוצ תונכה יד ןבָאה רַאפרעד ןוא

 ,ןקילייווגנאל וצ לסיבַא ןביוהעגנָא ןיוש

 ןיוש ןעמ טָאה רעלעט יד .טיירג ןעוועג רעניד םוצ ץלַא ןיוש זיא ךעלדנע

 ןוא לפעל ,לּפָאנ 8 רעלעט ןדעי ייב קידנגייליוא ,רימ ןפיוא טלעטשעגקעווַא

 ןסע ךָאנ ןעמ זיא ךָאד ןוא ,ןעוועג קיטרַאפ ןיוש זיא ץילַא ,ךיז טכַאד .רעפעמ

 .ןעגנאגעג טינ ץילַא

 ענעבָארגעגנייא-ףיט ןוא ןקַאב עסַאלב טימ ,הוח ,רעטמכָאט ערעטלע יד

 ,רעדורב ןטימ טעדוסעג ךיז טָאה ,ןגיוא עצרַאוש עקידנעלקניפ ןרעטמש ןיא

 ַא ןופ לדיימ ַא ,עקייל ,רעטסעווש רערעגניי רעד טימ -- ךָאנרעד ;ןעמייח

 בראפ עכעלריטַאנ לסיבַא ןטלַאהטנַא ךָאנ טָאה עכלעוו ,קיצנַאװצ-ןוא-ייווצ רָאי

 ךָאנ יז טָאה סָאװ ,ּפָאצ ַא ןיא טמַאקרַאפ רָאה עצרַאוװש יד ןוא טכיזעג ןיא

 ךעלדנע זיא ,ךיז ןשיוװצ טירדעבלַאז ךיז קידנעדוסּפָא .טכַאמעג רעגניי ליפ

 : טגערפעגנ ךימ לכיימש ןכעלטניירפ ַא טימ ןוא ןעגנאגעגוצ רימ וצ עקייל

 ? ןטַאט רעזדנוא טימ ןענעקַאב ךיז ןלעוו ריא טלָאוו --

 םיוא רעמ טּפַאכעגנָא ךימ ךיא בָאה --- ! ןגניגרַאפ ןטסערג ןטימ ,ךַא --

 רעביא זיא רעטָאפ רעייז זַא ,רעירפ ךָאנ טרעהעג בָאה ךיא .טייקכעלפעה

 .םורפ ךעלנייוועגמוא זיא ןוא טלַא רָאי קיצכַא

 רָאי א ןופ יורפ ַא ,רעטומ יד טָאה -- ?ןעד ןעמוק ןלעוו רע טעוו --

 !שרדמ-תיב ןופ ןיינקעװא טינ טעוװ רע -- ,טלפייווצעגנ קיצכעז

 טדנעוועג רימ ;וצ ךיז יז טָאה --- ...שרדמ-תיכב ןיא רע טציז געט עצנַאג --

 ,ךאז ןייק טימ טינ ךיז טריסערעטניא -- ,לכיימש-רעיודאב א טימ

 -- .טרעכיזרַאפ עקייל טָאה -- ,ןעמוק סיוועג רע טעוו טפַאג ןבילוצ ---

 טמוק ןוא ןַאמרעננוי רעשיטַאבעלַאב ַא זיא טסַאנ רעד זַא ,םיא גָאז ,םייח

 ...ןֿפױל רע טעוו אזַא וצ ...דנַאלסור ןופ טשרע

 רעצימע זַא ,רע טרעהרעד -- ,טצפיזעג רעמומ יד טָאה -- !ָאי ,ָאי ---

 .שטנעמ רעדנַא ןַא רע טרעוו ,דנַאלפור ןופ ןעמוקעג זיא

 ןטלא םעד טימ טריסערעטניאראפ קרַאטש ךימ ךיא בָאה טשרע טציא

 ,ןפור םיא לָאז ןעמ ,גנוניימ ןיימ טגָאזעגסױרַא ןוא ,ןרעייז רעטָאפ

 ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,שרדמ-תיב ןיא םיא ךָאנ קעװַא זיא םייח
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 . . . טרַאװעג דלודענמוא טימ בָאה ךיא .גנוניואוו רעייז ןופ טייוו טינ

 רעָארג-יירג ַא בומש ןיא ןיירַא ןעמייח טימ זיא םורַא טונימ עכעלטע ןיא

 | . . . םופ ַא ףיוא קידנעקניהרעטנוא לסיבַא ,ןקז רעכיוה |

 ןגיוא ענייז ןיא ןעזרעד ןוא םינּפ ןייז ןיא ףיט טקוקעגנייא ךימ בָאה ךיא

 . . . טפַאשקנעב ערעיוהענמוא ןוא גנושימעצ ,קערש ענעגרָאברַאפ א

 ,םורַא טקוקעג טריוורעפראפ יו ןוא בוש ןטימניא ןבילבעג ןייטש זיא דע

 -ענ ךיז ךעליירפ עקייל טָאה -- !טפאנ רעזדנוא זיא סָאד ,עטַאט ---

 | ,םיא וצ טדנעוו

 . . . םיא וצ ןעגנַאנעגוצ ןיב ךיא ---

 ענרענייב עטלא ןייז טקערטשענסיוא רימ רע טָאה -- ! םכילע-םולש --

 .טנַאה

 ןוא טייקכעלשטנעמ ,עביל ןָאטעג גנולק ַא טָאה "םכילע-:םולש , םעד ןיא

 קירד ַא קרַאטש ענייז טנַאה יד בָאה ךיא זַא ,טייקטנלע טייצ רעבלעז רעד ןיא

 : טרעפטנעעג םיא ,ןרעה טוג לָאז רע ,ךעלטייד ןוא ךיוה ןוא ןָאטענ

 !םולש םכילע ---

 -- ,םיא וצ טדנעוועג ךיז ,הוח ,ערעטלע יד ןיוש טָאה -- ,עטַאט --

 ,דנאלסור ןופ טשרע זיא ןַאמרעגנוי רעד

 -ייה ןפורענסיוא ןרעיוא ענייז קידנביולג טינ בלַאה רע טָאה -- ?ַאה --

 ? רעטכָאט ,וטסגָאז סָאװ --- ,ךעלקירעז

 . .. . !ןעמוקעג דנַאלסור ןופ טשרע ---

 טימ טָאה רע ןוא לרעייפ ַא ןָאמעג לקניפ א טָאה ןגיוא עטלַא ענייז ןיא

 :ןֿפורעגנָא ךיז רימ וצ טיײקמערַאװ ןימ רעדנוזַאב ַא

 :מַאטשּפָא ןוא -- ..,ךיז טצעז ,ךיז טצעז ...דנַאלסור ןופ טשרע ,ױזַא --

 : טדערעגסיורא ךעלטייד ןיוש רע טָאה ,ןזַארפ רָאּפ ַא קידנעל

 -יכ ..רעסעב ךָאד זיא ןטרָאד ..רעהַא ץלַא ךָאנ טרָאפ םלוע רעד --

 ..ןטעברַא עלַא ...ךעבענ ,עלַא ָאד ןטעברַא רעדניק עניימ ...יכ-יכ
 -ַאב סעּפע טלָאװעג םיא םיא בָאה -- ...רעיירפ ךָאד זיא ָאד רעבָא --

 | .ןקרעמ
 סָאװ ןָאט נעמ ןעמ --- .טצפיזעג רע טָאה -- ...רעיירפ ,רעיירפ ,ָאי --

 ,..םייהא קירוצ ןרָאפעג ךָאנ ךיא טלָאװ ןגעווטסעדנופ ...יאדווַא ...ליוו

 ?ָאד רעדניק יד ןזָאלעג ריא טלָאװ ױזַא יו

 ןיב ָאד ...רעדניק יד -- ...טכַאלעג קיצרַאהטוג רע טָאה -- ! וכדיכדיכ --

 ...ךימ ןזייּפש ןוא ,ךעבענ ,ןטעברַא ייז ...דניק ַא ךיא

 ,טנערפעג ךיא בָאה -- ? רעהַא ןרָאפ וצ עקַאט ריא טמוק יו --

 ןיא ךיא םוק יו ..אישק א עקַאט זיא סע ?ױזַא יו ,אה ? ױזַא יוו ---

 -עג טיירב ,רחוס ַא דיי א ןעוועג -- ,טצפיזעצ ךיז רע טָאה -- ...? עקירעמַא

 טימ ,סָאבעלַאב א ןעוועג קידנעטש רעבָא ,ןטייצ ײלרעלַא ןעוועג ...טלדנַאה

 -יכ ,"טייהיירפ ,, טלָאװעג ךָאד ןעמ טָאה ,ונ ...טנעמַאדנופ ַא טימ ,ןעמָאנ א

 טָאה ןעמ ןוא ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,יירפ ןרָאװעג זיא ,טייחיירפ --- יכ-יכ

 8-= עמ
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 ...ןגָאלשעג ,טביורעג ,ןעמַארגַאּפ טכַאמעג
 ?םָארגַאּפ ןכַאנ רעהַא טמוק ריא --
 בָאה ךיא ?ןרָאּפעג רעהַא ךיא טלָאװ םָארגָאּפ ןרַאפ -- ןעד סָאװ --

 אלא ...זיא עקירעמַא סָאװ טסואוועג טינ ןעד בָאה ךיא ?עקירעמַא טפרַאדעג
 רעד .םָארגָאּפ ןכָאנ וליפא ןבעל ןטימ רעכיז ןרָאװעג טינ זיא ןעמ ? ןעד סָאװ
 זיא דובכ רעשידיי ןוא טולב שידיי זַא ,טייקיניילק א ...רעטכעט יד -- רקיע
 רוחב רעד ; ןרָאפקעװַא ןלָאז רעטכעט יד טלָאװעג עקַאט ךיא בָאה ...רקפה
 בָאה ,טדערעג קירוצ ,ןוא ..ןרָאפעגקעװַא םָארנַאּפ ןטשרע ןכָאנ ךָאנ זיא
 . . . ןייז וצ טשינ רָאג ַאד ךיוא ךיא

 .טנערפעג ךיא בָאה --- ...ןרָאפעג רעדניק יד בילוצ ריא טנעז ,סע טסייה --
 ןרָאפ וצ טנכערעג ןעד בָאה ךיא -- ןעד סָאװ .ךיז טיימשרַאפ סע --

 ןיימ טלָאװ ךיא ןוא ןרָאפ ןלָאז ייז ,טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא ?עקידעמַא ןיא
 בָאה סָאװ ףיוא ...ןרעטלע עניימ ןבעל ןגיל ,םייה רעד ןיא טקידנעעג ןבעל
 ךיא בָאה "הריפצה , יד ...ןזָאלניײרא טינ ךימ טעוװ ןעמ זַא ...טעפודעג ךיא
 ןירַא ימנ ןעמ טזָאל טייל עמלַא זַא ,טסואוועג אקווד ךיא בָאה ,טנעיילעג
 סקעז ןגעלעג ,סופ ןיא ןרָאװעג טעינַארעג םָארגָאּפ ןיא ךיא ןיב ךָאנ וצרעד ןוא
 ךָאד ןעמ םעוו ,טוג יאדווַא ךָאד זיא ,םויה דע קניה ןוא ,לַאטיּפסָאה ןיא ןכָאװ
 ןעוועג ךיוא ךיא ןיב עניימ ןגיוא יד טימ ןוא -- ןזָאלנײרַא טינ יאדווַא רימ
 ןופ טסואוועג ץלַא סָאד בָאה ךיא ...עקירעמַא רַאפ טינ ןגױט ייז זַא ,רעכיז
 ןקיש ןעמ טעװ ךימ זַא ,רעכיז רימ ייב ןעוועג ךָאד ךיא ןיב ."הריפצח, רעד
 ןעמ לייוו ,עקירעמַא ןיא ןביילב ןלָאז יז ,ןעוועג רָאנ ךיא ןיב ןסיוא ...קירוצ
 א ..רעטכעמ יד טּפיוהרעביא ...ןבעל ןטימ רעכיז ןעוועג טינ טלָאמעד זיא
 ...רקפה זיא סע זַא ,טייקיניילק

 -וצ ןקיש ךייא לָאז ןעמ זַא ,הליחתכל ןרָאפעג ריא טנעז ,םע טסייה ---
 .טרעדנואוורַאפ קרַאמש ןיוש ךימ ךיא בָאה --- ? קיר

 ,סייוו ךיא ןעוו --- ,טּפַאכעגנָא רעמלַא רעד ךיז טָאה -- ? ןעד סָאװ --
 ...?עקירעמַא ןיא ךיא ...? ןרָאפעג ןעד ךיא טלָאװ ,ןידַא ךימ טזָאל ןעמ זא
 טינ ךימ הליחתכל עקַאמ ןעמ טָאה ןזָאלנײרַא זַא ,סױרַא רעבָא .ךיז טזייוו
 םייה ,סָארנָאּפ ןופ ןטילעג בָאה ךיא זַא ,דלַאביװ ?ןעד סָאװ אלא ;םלָאװעג
 רימ טמוק ,רעשיטילַאּפ א ןיב ךיא דלַאביװ ןוא ,"רעשיטילָאּפ , ַא ןיוש ךיא
 ,רזג םעד טרעהרעד בָאה ךיא ...טרעקראפ טקנוּפ זיא ָאד ...ןזָאלנײרַא ןיוש
 עטלַא יד ,ךיז ןעיירפ רעדניק יד .ןגיוא יד ןיא רעטצניפ ןרָאװעג רימ זיא
 וצ זיא ,םע טסייה ,ןַאלּפ רעצנַאג ןיימ .טלמוטעצ יו ןיב ךיא ןוא ךיז טיירפ
 ...רשוי ליפ ױזַא טָאה עקירעמַא זַא ,סייוו ןוא םכח ַא יז ...ןרָאװעג טשינרָאג

 ָאד זַא דלַאביװ --- ,טסיירט טלָאװעג םיא ךיא בָאה -- ,טוג ךָאד זיא --
 ..םייהַא ריא טקנעב סָאװ טנייה ,רשוי ליפ ױזַא זיא

 זיא סע -- ,טלקנעווקעג ךיז רע טָאה -- ...קנעב ךיא ,טסייה סָאװ ---
 טָאה רימ רַאפ ...עקירעמַא ןיא ןבעל וצ רעטלע רעד ףיוא ךרד ןייק םינ טָאלג
 לָאמַא -- ,ןבעגעגוצ ךעלדנע רע טָאה --- ,טסייוו ריא ...טכַאּפעג םינ סָאד
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 ...םָאד טינ סעּפע ץלא זיא'ם ...טשרמולכעצ ףיוא ץלַא זיא ָאד זַא ,רימ טכַאד

 ..בצק א ןוא ,טחוש א ןוא ,בר א ןוא ..,שרדמ-תיב א ָאד ךיוא ךָאד זיא ָאד

 ? ריא טניימ יו ...טשרמולכ וצ ףיוא ץלַא זיא'ס רָאנ
 טָאה ,םינּפ טריזַארעג ןיימ ןעזרעד ןוא ןָאטעג קוק א רימ ףיוא טָאה רע

 ..רעטרעוו ןייק ןענופעג טשינ רעמ ןוא ןגיוא יד ןזָאלענּפָארַא רע

 -ץנוצ זיא סע רָאנ ,ןגָאז סָאװ טלָאװעג ןוא טצפיזענּפָא ליטש בָאה ךיא

 ,שיט םוצ ןדאלעגנייא ךימ ןוא למיה א ןָא ,םייח ןוז רעד ןעגנַאג

 ,ןטלַא םוצ ךיז קידנדנעוו ,טנערפענ ךאווש ךיא בָאה --- ? ריא ןוא ---

 ..! שיילפ ןייק טינ סע ךיא ,קנאד ַא ,ןיינ ---

 ץלַא --- ,טצפיזעצ ךיז עטלא יד טָאה -- ?רע טסע ,םינּפַא ,ךלימ ןוא ---

 ...ףיירט םיא ייב ָאד זיא

 ..?ןעד טגָאז רעוו -- ,טּפַאכעגנָא ךיז רע טָאה -- ! הלילח ? ףיירט ---

 ...םשינ ייז ביולג ךיא רָאנ
 ךעליירפ ןבָאה רעדניק יד ...שיט םייב עלא טצעזעג ךיז ןבָאה רימ ---

 ןצרַאה ןיא ףיט ןוא .םומ םוצ טינ סעּפע ןעוועג זיא רעבָא רימ .טרעדױלּפעג
 -יױרג ױזַא ןעוועג םיא וצ זיא לזמ רעד סָאװ ,ןטלַא םעד טרעױדַאב ךיא בָאה
 . . , דנַאל ןעיירפ םעד ןיא ןזָאלעגנײרַא ָאי םיא טָאה ןעמ ןוא םאז
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 רעויאק ם ַאיליוו
 1876 ןיא ןריובעג |

 1893 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ? ןברָאטשעג

 דנַאל םענעדלַאנ ןיא

 ,ןגיוא עלופגרָאז טימ ךעלדיימ ןשיווצ ּפַאש יא
 .ןגיובעג ןעיירד ןיא לקניוו ןיא יז ליטש טציז
 :ןצרַאה ןופ ןצפיז ךיז ןסייר'ס ןוא טעברַא יז
 ןצרַאװשּפָא ןבעל ריא רשפא יז טעוו ױזַא
 - -ןענישַאמ ןופ שיור םעד ןשיווצ ָאד ּפַאש ןיא
 . . . ןעניר ךעלערערט ךעלעגיוא עריא ןופ ןוא

 ןרָאלק ןיא ,לניּפש ןיא יו טעז ןוא טעברַא יז

 ,ןרָאי ענעגנַאגרַאפ עריא ןופ רעדליב יד

 ,ןלעווק ןרעטלע יד . . . ךיז טליּפש עלעדיימ ַא

 .ןלעפ טינ רָאנ ךאז ןייק ריא לָאז סע ,ןגרָאז ןוא

 -- ,ןעניגַאב יוװ ּפַאש ןיא ןפיול יז זומ טנייה ןוא

 . .. .ןעניר ךעלערערט ךעלעגיוא עריא ןופ ןוא

 .רעדלעפ יד ,ןסַאנ יד :לטעטש ריא יז טעז טָא

 ,רעדלעוו עדליוו-ףיט יד ,ןטכורפ טימ רענטרענ יד

 -- ןטייוו ןיא טרָאד דלעפ ןיא ךיז קעװַא יז טגָאי טָא

 ...!ןטייצ עכעלקילג ,עשרעדניק ענעי ,יוא ,יוא

 -- ןעניד יז זומ טיורב רַאפ ,רָאנ טיורב רַאפ רעטציא ןוא

 . . . ןעניר ךעלערערט ךעלעניוא עריא ןופ ןוא

 ,ןפַאלעג ןרָאי ןוא טרָאד געט ןענייז ױזַא
 . . . ןפָאה טרעהעגפיוא טינ םָאה ץרַאה עשלדיימ סָאד
 ,ןרָאװעג רעכַאװש שמָאכ ןענייז ןרעטלע יד
 -- -- -- ,ןרָאי עטסדנעילב יד ןיא --- יז ,רעבָא יז ךָאד
 . . . ןעניפעג וצ געט ענעי ,געט ענעי ,יוא ,יוא
 . . . ןעניר ךעלערערט ךעלעגיוא עריא ןופ ןוא

 .ןלַאפעצ ץילַא ,ךַא ,ץלא זיא םעדכָאנ ןוא

 ,ןלַאּפַאב לזייה סָאד --- יז טקנעדעג -- ןעמ זיא טָא
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 רעויאק סָאיליװ 224
 0 טא

 ,ןשָארדעצ ןוא טקאהעצ ,ןכָאטשעצ .,ןכָארבעצ

 . . . ןסָאנרַאפ ליפ טולב ןוא טלזנעג ןוא טביורעג

 -- ןעניז ןיא ןשימעצ ךיז קנַאדעג םייב ןָא טביוה'ס

 . . .ןעניר ךעלערערט ךעלעגיוא עריא ןופ ןוא

 -- רעביארָאפ ןיוש ןעוועג זיא ץלַא ןעוו ,רעטעּפש ןוא

 -- ,רעביל ןייק בורק ןייק ןבילבעג טינ זיא'ס ןוא
 ,םומייוו ןקידנעטש ןוא ןצרַאה ןיא ןדנואוו טימ
 ,טאמייה ריא טזָאלרַאפ קיבייא ףיוא ןַאד יז טָאה
 --...ןעניפעג וצ קילנ ריא ָאד דנַאל םענעדלָאג ןיא
 . ..ןעניר ךעלערערט ךעלעניוא עריא ןופ ןוא

 ? ריא טרַאװ סָאװ ףיוא

 ? רעטעברַא ,ריא טרַאװ סָאוו
 םי רעטסטיירב רעד ,ךייט רעטספימ רעד
 : רָאנ םנּפָארט עניילק ןופ טײטמשַאב
 םאלפ עטסלעה יד ,דנַארב עטסערג יד

 ,רָאנ ןעקנופ ןופ זיולב ךָאד טיײטשַאב
 ,םָארטש רעד זיא קיטכעמ יו -- ,ךָאד ןוא
 !טכַאמ סרעייפ םעד םרָאפ זיא סיורג יו
 ,םוהת רעפיט א טרעוו סנּפָארט ןופ
 .םכאנ יד לעה ךָאד טרעוו ןעקנופ ןופ

 ,ןיינ -- רעייפ ,רעסַאװ רָאנ טינ ןוא

 ,טלעוו רעד ףיוא ךאז ןייא ןייק ָאטינ

 ןייז םינ לָאז רעכלעוו ,רעּפרעק ןייק

 ,טלעטשענפיונוצ ךעלעכלייט ןופ

 ,טנעקרעד םיוק ןעמ סָאװ ,ךעלעדמעז ןופ

 ,(לָאמש ןוא ןיילק ךיוא שטָאכ) לניצ טרעוו
 ,טעטש ,ןסַאג ,רעזייה ןרעוו --- ייז ןופ
 .לָאצ א ןַא רעדנעל ןרעוו -- טעטש ןופ

 ,רָאפ ךייא טלעטש ןוא ,סָאד טכַארטַאב
 ,ןָאיצַאזינַאגרָא ןופ טכַאמ יד
 .- . .רָאנ ךיז טדניברַאפ ריא ץלַא ןעוו
 :ןָאט סעלַא ךָאד ריא טנָאק ןַאד ,ָא

 דנַאטשמוא ריא טייז טלעוו עצנַאג יד
 . . . ךיז ןוא ריא -- ךעלקילג ןכַאמ וצ
 טנַאה רעייא ךרוד טסבלעז םוניחינ רעד

 .ךינ ןדעדנ א ןרעוו ןָאק

 ץומש עלַא -- רעסַאװ יו טנַאק ריא

 ,טייוו ןביירטרַאפ ,לענש ןנַארטרַאפ

 .ץונ ןעגנערב ןגער רעד יוװ ןוא

 .טייקכעלרע ןופ טכורפ ןבעג זדנוא

 לענש ריא טנָאק רעייפ יו ױזַא

 ,יײנַאריט יד ָאד ןטכינרַאפ

 ,לעה ןייז לָאז ןבעל רעזדנוא םוא

 .יירפ ןרעוו לָאז טלעוו רעזדנוא ןוא

 ,טניל ריא ואוו ,עקרָאנ יד טנָאק ריא

 ; טכַארּפ א -- זיוה ַא ןיא ןעלדנַאורַאפ

 ,טקירד ךייא סָאװ ,תולד םעד טנָאק ריא

 ; טכַאמ רעייא טימ טייוו ןגָאירַאֿפ

 ,טלישרַאפ ריא סָאװ ,ךָאוװ יד טנָאק ריא

 .ךָאוו-ןדיירפ ַא רַאפ ןכַאמ ךיג

 ,טליוו ריא ביוא ,ןָאמ ץלַא טנָאק ריא ,ָא

 ? ךָאנ ריא טרַאוו עשז-סָאוװ ףיוא : טגָאז ָאט
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 רעל דא בקעי
 1877 ןיא ןריובעג

 1894 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 רע ניש ַא מט רע ד

 ,ןצכעל ייז סעמַאמ יד ,טרעטַאלפעצ ןוא דיוג
 ,ןצכערק ןוא ןצפיז ייז ,טרטּפעגנ תוחוכ יד
 ןסמכעלש טימ ןגירק ןוא טרעטַאמרַאפ רע טמוק
 . . . טלעוו רעד ןופ טלָאצַאב | ;ּפַאש םעד ןופ םייהַא
 ,ןגָאמ רעד זיא טסוּפ
 ,רעּפעטש ץלַא טסַאה רע ,ןגָאלשרעד טעברַא ןופ

 ,רעּפעש ןיא ןפַאש סָאװ ןגָאלק ןייא ןיא טלַאה ןוא
 רעּפעלש ךָאד ןענייז ןוא . . . בַאשזד ןרעטצניפ ןפיוא

 ; םיונ ןיא ןעקניז ןוא |
 ,רערָאנש עלַא טסַאה רע ,רעביירט ענייז טליש רע

 -- ,רערָאּפש עשירַאנ יד ,רעבייל יד ןשערד סָאװ

 רורמ טימ ןסע סָאװ ,רעבייוו ןוא רענעמ ןופ
 . . . םיורב עלעקיטש סָאד --- ,םייווש ןיא ןעלּפַאצ סָאװ
 ,ןרעש ןוא ןדיינש סָאװ
 ,עמוד עלַא טסַאה רע ,ןרערט ןיא ןעמיווש ןוא
 ,עמורק יד סלכש יד ןרעלק טינ ןליוו ןוא
 עמוטש יוװ ןציז סָאװ . . . םיינ ןופ ןסיוו ןוא

 . . . םור יד ןשוק ןוא
 ,ןטסול ןייק ןבָאה סָאװ ,רעדניש עלַא טליש רע

 -- ,ןטסורב ענעקורט רָאנ ,רעדניק וצ זעמענ סָאװ
 ןטסוה ןוא ןעקארכ ןוא רעדניר יו ןרעוו ןוא
 . . . םולב טימ ןעיײּפש ןוא -- .טלעג רַאפ ןטכָאשעג

 רעטַאעט ןשידיי ןיא לסָאי השמ

 ,ענייש א "יעלּפ , עיינ א טליּפש'מ "רעּפַאס , ןסעגעגּפָא ןיוש טָאה ) 
 "רעטאוועּפנַאפ , יז טפור ןעמ ,טכַאד ,רָאטיערעּפָא רעד לסָאי השמי

 ,ןסינ ןיא טלאה "רעטקע, ןא ואו ,עטנעי, :לבייוו ןייז טגערפ רע ןוא
 ...רעטַאק םעד טאהעג טלָאװ רע יו ?"רעטייאעט, ןיא טנייה ןייג וטסליוו
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 ,טםערָאמש ןעמ ןוא ,טערָאב ןעמ ןוא
 ,ןצַאט יד ןיא טעקסַארט ןעמ ןוא
 -- םעקורכ ןעמ ןוא ,טעקוה ןעמ ןוא
 ! ןצַאלּפ ןעמ ןָאק רעטכעלעג רַאפ

 ,"ןטָאירטַאּפ , עסייה יד טנייה
 ,םוחי רעד "ירעלאג , רעד ןופ
 ןעייּפש ייז ןוא ןביוא ןציז
 . . . ! סעכילּפ יד ףיוא רעטנורַא ךיילג

 ,ןעמרַאיל ןוא ךיז ןכַאק ייז ןוא
 ;"םעקזאקס , ןטרָאד ןריפ ייז ןוא
 סעכַאב ןוא ךיז סעכאשזד ןביג
 .סעקסַארּפ טימ ךיז ןטייב ייז ןוא

 ,עדרָאמ ןיא םעלפ א טגירק רענייא

 ! ןעמיוש םיא .ליומ ןופ טמענ סע זַא

 "ןניוא יד רעטנוא , רעטייווצ א ןוא

 . "ןעמיולפ עיולב , טנעזערּפ א טגירק

 "רעטייאעט , ןיא ,עטנעי ,ריד גָאז ךיא
 -- לדיראי קידעבעל ַא זיא
 ,ןעגניז ןָא טביוה "רעטקע, רעד זַא
 . . .לדיל סָאד טימ על ַא ןעגניז

 ,ןתח ריא טשוק ןידלעה יד זַא

 ,"רעטאפ, םעד שוק ַא טיג רעדָא

 ,ןקרַאטש ַא ,שוק ןסיורג ןייא ןיא

 :רעטאעט סָאד טלדנַאוװרַאפ טרעוו

 :ןשוק ע ל א ,ןעקצַאמש על ַא
 -- רעטכעט ןוא ןיז ,סעמַאמ ,סעטַאט

 ,ןצַאלּפ טסעוו וד ,עטנעי ,ריד גָאז'כ

 ".רעטכעלעג רַאפ וטסעוו ןצַאלּפ

 : עטנעי ןיוש ּפָא ךיז טפור סע ןוא
 ?ןעיירב רעצנַאג רעד גיוט עשז-סָאװ,
 ,לסָאי השמ ,רעסעב רימ גָאז
 "? ןעייק םוצ טימ ןעמ טמענ עשז-סָאװ

 רעלדַא בקעי
4 

 ,רעטנורַא טילפ לסָאי השמ
 : ךעלסיב וצ ץילַא ןופ ףױרַא טגנערב

 ,סענַאנַאב ,קיעק ,לּפע ,םטָאניּפ
 ,ךעלסינדןזָאה ,ידנעק ,ןגייפ

 ,עמַארטסאּפ ,סעקרעגוא ערעיוז

 -- תולח עשירפ עסיורגנ ייווצ ןוא

 גנוטייצ רעלעג-שידיי ַא ןיא

 סעלַא ןדנוברַאפ ,טקַאּפרַאפ טרעוו

 . . .רעטַאעט ןיא ןיוש טייג ןעמ . . . ןוא
 יי 2: יי יי. -ןטסאלאללייקללאציפ :;יייייילאלללסו -..אלזזייזו.;;טפטליזייייקאי .;יײ.;איייייישייישימ

 יי יי יולי לידי טיי טאלק :;.ףיייזייייזילאפ טעמז; טיי :.;.שייקיויזיייואמ ;;;--;. יידיש = שטיישטישיפ

 ,לדיפ רעד טכייק סע ,סאב רעד טמורכ'ס

 םלוע רעד ירעלאנ ןופ ןוא

 . . . לדיל טנַאקַאב א ךיז טפייפ

 ,רעטצניפ ןיוש טרעוו סע -- לָאמַאטימ
 -- ןגייווש םלוע םעד טסייה ןעמ ןוא
 ,קינייו סָאד טרַא ןעטנעי ,ןהשמ
 . . . ןגייפ רעטציא ןעשזירג עדייב

 : טרעדליּפ ןוא טשער םלוע רעד ןוא

 ?ןרעוו ןיוש םוטש ריא טעוװ רשפא

 !רעדרָא ! ףָא םטעה ! ןואדיס ! ןואדיס,

 "! ןרעה ךָאד טזָאל ,םירזממ ,ךַא

 ...ןליּפש ןָא "יעלּפ , יד טביוה סע ...ןוא

 ,"רענלעז , ןעייטש עניב רעד ףיוא

 ךעלדרעווש עטסָאררַאפ טנעה יד ןיא

 .ךעלדרעב יד רָאה-ריזח ןופ ןוא

 ,ןליב ייז ןוא ,ןעיירש ייז ןוא
 ,גיניק ַא ייז ןשיווצ ןוא
 ,ןיסעצנירּפ א גיניק ןבענ
 .. . ןסע גיניק םייב טע? יז ןוא



 רעלד8 בקעי

 :שידלעה טרעפטנע גיניק רעד ןוא

 ,ןיסעצנירּפ עקיטכרָאפ ןיימ ,ךַא,

 -- ;עוואח עניימ ,עלעז עניימ

 ,ןסערפ וצ סָאװ ןבָאה ןַאש טסריוו

 " ...צוואנאה ןייא ןבָאה ןַאש טסריוו

 ןעיינש עכיוה עפיט ןיא ןוא

 ,ןטַאװ עסייוו ןופ טכַאמעג ןיילַא

 ,ןצנוק עסיורג סרעטקע ןזייוו

 . !ןטאכבַארקא עטינעג יו

 . . . טקידנעעג טקַא רעטירד רעד זיא'ס
 -- טרעייפעג ןיוש רעטרעפ רעד טרעוו'ס
 ,השמ טינ ןוא ,עטנעי טינ ,ךָאד
 .טרעיילשעג ייז טָאה'ס רעוו ןסייוו

 ,ןצנוק יד ַאד ייז טרַא סע טינ

 ; ןצנַאט סָאד טינ ,ןעפנָאפ סָאד טיני
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 טקימפעשַאב קרַאטש ןענייז עדייב
 . . . ןצנַארעמַאּפ ןסע ןטימ

 ןיוש "יעלּפ , יד ךיז טקידנע סע ןעוו

 ,ןסינ א טימ ,ןעּפנָאפ א טימ

 ןיסעצנירּפ יד ניניק רעד ןוא

 -- ןסישרעד ןיוש ןעמונעג טָאה

 : תולוק עדליוו עטנעי ףיוא טביוה
 ! ?רעטיוט ַא טסיב ,לסָאי-השמ,
 ,רעדרעמ ,םינלזנ-דלַאװ ,רימ ייוו
 ! רעטייאעט ןיא ָאד ןעוועשוב

 ! םלוג ,וד ,וצ סטעקַאּפ יד טלַאה

 -- *! ןביוְרַאב ָאד זדנוא טעוו ןעמ ,יוא
 :שידלעה טרעּפטנע לסָאי-השמ
 ..."! ןביוהעגנָא טָאה 'יעלּפ, יד -- !ַאש,

 !הצע ןא רימ טינ

 ,ןטרַאװ ןוא ןדלוד ,ןדייל ,ןבעל ךיא לָאז
 ּפָארַא ןלַאפ סָאװ ,רענייב יד ןעשזירג ןוא

 -- םילכאמ עקאמשעג עכייר טימ ןשיט ןופ

 ? ּפָאק ןיימ רעפיט ןוא ,רעפיט ץלַא ןניוב ןוא

 ,ןעקנופ עדנעילג יד ןשעלרַאפ ךיא לָאז

 ; ץרַאה קיטולב ןיימ ןעירב ןוא ןענערב סָאװ

 ןקעל ןוא ןעלכיימש ןוא ,ןכירק ןוא ,ןעינק ןוא

 . ?ץראמש ןיימ ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,עטַאז יד

 ,ןגױב ןוא ןעמירק ךיז לנייווצ ַא יו ךיא לָאז
 -- טסערפ עשימרוטש ןופ ןשרעהַאב ןזָאל ךיז
 -- ,ןקערש ךיז ןטניוו עטנסעכעצ ,עזייב רַאפ
 ? טסעטָארּפ לקערב ןייק ךביוהפיוא טינ רָאג ןוא

 ,ןענניז ךעלעדיל ייז ףנוח א יוװ ךיא לָאז
 -- ? דיירפ ןיא ןבעל סָאװ ,עכייר יד ןביול ןוא

 -- וטער ךיז ןבעל סָאד -- ןפילטנַא רעדָא

 ? טיירטש ןיא ןלַאֿפ רעדורב ןיימ ןזָאל ןוא
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 ,ןריפ ךיז ךיא לָאז יו ,הצע ןַא רימ טינ
 ,טרעוו ןָא ןוא טכער ןָא ןטייצ עקיטציא ןיא
 ,ןטייק ןיא ןדניב םימחוש ןופ ןזָאל ךיז

 . ?דרעווש רעד ןגעקטנַא זדלַאה ןיימ ןקערטש ןו

 ,ןבערטש ןוא ןפָאה ןוא ,ןביילברַאפ רשפא ןוא
 ,טכַאמ רעשידלעה ןוא ,ןמפערק טימ ןפמעק ןוא
 ,ןעילגעצ רעלעה ךָאנ ןעקנופ יד ןזָאל ןוא
 ? טכַאלש יד ןעניוועג רעדורב ןיימ ןפלעה ןוא

 !עקירעמַא טינ טביולנ

 ןבָארנ טרָאד לנענ יד טימ טמענ ןוא לדיי רעליװזנַארב ַא טָאה לָאמא

 זָארג סָאד סיוא טקילפ ןוא סיוא טסייר ןוא ; טאהעג רעלָאד טרעדנוה רַאּפ א

 לדנעּפש ַא טימ טצַארק ןוא טצַארק ןוא : ,ןריולרַאפ םיא ןייג טינ ןלָאז ייז

 . .זָאנ רעד טימ טקעמש ןוא טכרָאנש א .טאל ַא ןפיוק רע טָאה טלָאװעג

 : לדיי סָאד דרָאלדנעל רעד ןַאד טנערפ'פ ןוא "סיפָא , ןא ןיא דלַאב רע זיא קעווַא

 "? דרע יד ריא טקעמש סָאװ ,רעטסימ ,יעס, : טרעלקרעד החמש טימ ןטרָאד ןוא

 ןרעטש םעד טָאה טשטיינקעג לדיי סָאד ,לטאל א רימ טנייצ ,טמוק ,רעטסימ,

 : טרעלקרעד שיּפָאסָאליפ-ףיט ןוא ."דרע עלעקיטש ַא ןפיוק ליוו'כ

 ,רעלדניווש טימ זיא לופ עקירעמא, ,האיצמ א ןזיוועג םיא טָאה ןעמ

 ,קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ןעלדניווש סָאװ ,סָאמ א טימ דרע יד ןטסַאמענ

 תואיצמ קידנעטש ןעמ טלדנַאה ָאד ,"טרעדנוה-ייב-קיצנַאװצ, סע זיא ןעוועג

 . . קנערק א סיוא ןופרעד ךיז טזָאל'ס ןוא .זָארנג טימ ןצנאגניא ןסקָאװַאב

 ,םיקתממ יד לָאצ ךיא רעדייא ןוא :לדיי סָאד טא נערפ ַא ךיז טוט ,ונ

 -- םרעוו סעּפע טָאה'ס ביוא ,ךיא ןעז ליוו "? טרעוו יד טָאה לפיוו --- לטַאל סָאד,

 ןזָארג ךיז ןסקַאו ןַאק ןביוא ןופ ,דרָאלדנעל םעד ןופ זיירּפ םעד טרעהרעד

 ", . . דרע ןייק לָאז ןייז טינ --- ןטנוא ןוא .דרע רעד ףיוא לדיי סָאד ןיוש טניל סע
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 ,עבַאב עיורג עטלַא ןַא טציז
 ,ןגיובעגנייא ןוא טשטיינקענ-ףיט
 רודיס ןטלַא ןַא טנַאה ןיא טלַאה
 .ןגיוא עריא ןרערט סע ןוא

 ןעניר ,ןעניר ןרערט יד ןוא
 ,רודיס םענופ רעטעלב יד ףיוא
 ,טרעטיצ רעּפרעק רעטלַא ריא ןוא

 .רעדילג עריא ןקוצ סע ןוא

 רודיס םענופ למעלב סכעלטיא

 ,ןרערט יד ןופ ןיוש טלעגרַאפ זיא

 ,הליפת א טָאג וצ טקיש יז ןוא
 : ןרעה יז טזָאל הליפת ריא ןיא

 לודגה-םי רעד יו רעפיט,
 ; ןדייל עסיורג עניימ ןענייז
 ,ןושל עדמערפ סָאד רימ זיא דמערפ
 .ןדייר עניימ רעדניק יד סָאװ

 רעדניק עניימ ןופ בוטש רעד ןיא
 ; עמוטש ַא יו ךיא םוא לגָאװ
 ןריובעג ןייז ןטלָאװ ייז יו
 "! המוא רעדמערפ ,רעדמערפ ַא ןופ

 ...ההרוש ַא טנעס ןציירד

 ,שידק ,וטסיב ןגיױלּפרַאפ טיי;
 .ןעמי עמייוו רעביא
 ןייד טרָאד וטסָאה ןסעגרַאפ ןוא
 .ןעמַאמ ןייד ןוא ןטַאט

 ,רעיירטעג ןוז ,לווירב א ,עז

 ,ןקיש וצ םייהַא זדנוא

 עמַאמ ,עטַאט ןופ ץראה סָאד וט

 "! ןקיווקרעד םרָאװ א טימ

 : שידק רעד טָאה טרעפטנעעג ןוא
 ; ןסירדרַאפ קרַאמש רימ טוט'ס,
 ווירב ַא טימ ןבעל סָאד טלַאוװ'כ
 ,ןסיזרַאפ טלָאװעג ךייא

 לודנ א ןיב'כ . . . שינ ןַאק ךיא רַאנ
 ;ןטעָאּפ יד ןשיווצ
 הרוש רעד ןופ רימ טלָאצ ןעמ ןוא
 .ןֿטעזַאג יד ןיא ,ַאד

 ,ןעמארג ןיא דיל ןדעיא רַאפ

 ,"רערעל , ןיא קיש ךיא סָאװ

 ,הרוש ַא טנעס ןציירד ךיא גירק

 .רערעמ ךָאנ לָאמַא ןוא

 ,"עזָארּפ , ןיא ךַאז רעטסנעלק רעד רַאפ

 ,לקימרַא טסדנימ א רַאפ

 .רעטלעג עסיורג רימ טלָאצעג ןרעוו

 ,לקינ ַא טרָאװ סכעלטיא

 רעטָאפ ןיימ ,רַאפרעד ןוא
 ,רעטומ עביל ןיימ ןוא
 ,ןביירש ךעלווירב ןייק ךייא ךיא ןַאק
 .רעטוג א ךייא וצ ןייז

 ןביירש ךעלווירב ןלעוו ךייא לָאז'כ
 ,סעלַא ןביירש ךייא ןוא
 ,תורוש טרעדנוה ןעמענראפ טלָאװ
 ! תולד ַא זיא סָאד ןוא

 ןעמַארג ןיא ןעוו -- תורוש טרעדנוה
 ,"רערעל, ןופ זיירּפ םעד טיול
 ,רעלָאד ןציירד ןפערטַאב ןַאק
 .רערעמ ךָאנ לַאמַא ןוא

 ,ןעגנאגעג זיא'ס יו ןייג סע טזָאל
 -- ןצרַאמש יד ץרַאה ןיא טנָארט
 ,רעלָאד ןציירד ןרילרַאפ לָאז'כ
 "! ןצרַאה ןיא סיר ַא זיא



 (רענילהַאװ .א) יודנאל .ל
 1877 ןיא ןריובעג

 1902 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1942 לירּפא ןיא ןברָאטשעג

 רעסייק רעקיטפנוקוצ רעד

 : םייהַא לווירב ַא השמ ךיז טביירש סע

 ;ןבירשעג טינ גנַאל ןיוש ךייא בָאה ךיא,

 : טייל םימ ןוא טָאטש טימ ןזעוועג 'יזיב, ןיב'כ

 .ןבילקעג עטמַאַאב ָאד טָאה ןעמ

 ,גָאט רעד טע'נָא רָאנ ךיז טביוה סע יו : ןעוועג זיא'ס
 : תושקב עצנַאג קעּפ וטסמוקַאב
 !ךימ ךאמ ,השמ -- ןוא !ךימ ךַאמ ,השמ
 ,תושרד ןוא תונעמ ןוא תונעמ ןוא

 ,טנייוו ןעמ ,ךיז םעב ןעמ ,תוריסמ רימ טביירש ןעמ
 ,"ןדאלקָאד , ,תונובשח רימ טקיש ןעמ
 ,ןַאב ענעגייא ןא ךיא ליוו יצ : ךימ טנערפ ןעמ

 ."ןדאירדַאּפ , ןבָאה וצ טינ טכַאמ'ס יצ

 ןָאילימ טרעדנוה ַא ךיז טניול יצ ,ךימ טנערפ ןעמ

 ,ןכאז עשיטָאטש ףיוא ןעייל וצ

 ,יוו ןוא ןעמעוו ייב ,ןטנעצָארּפ לפיוו ףיוא

 .ןכַאמ עלהאוולה עזיד טָא

 ,טכַאנרעדפיוא טמוק'ס ןעוו טנייח ,ווירב ךרוד ריא טָאה סָאד ||
 ,ןרעוו וצ רוטּפ טינ טושּפ זיא
 : טגערפ רעדעיא ןוא ןיירַא רעד ,סױרַא רעד
 ? ןרעוו ָאד רָאטַאנרעבוג טעוװ רעוו

 .טדער רערעדעי ןוא םהנעט רערעדעי ןוא
 !רֶע לָאז ? ךימ סָאד טרַא סָאװ --- רעדיוו ןוא
 ,רַאניצ א םיג רעד ןוא ריב ריד טלעטמש רעד זַא
 .רעלַאד א רעביא ךָאנ טזָאל רעד ןוא
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 ,טגיילרעד טינ ךיא בָאה ,הלילח ,קסע םוצ
 : םינ ךיוא רעבָא רימ וצ הרבח יד
 גונעג ןייז לָאז ,ונ . . . לקנעב ןיא ןציז ייז
 ."טינ חוכ ןייק סעּפע בָאה ךיא .טציא רַאפ

 ."םייח רעד, ןיא עמַאמ עקניטלַא יד ךיז טרעה'ס ןוא

 י ןרערט טימ לווירב םעד ןיא ןייא
 ,טסכרָאה וד ,השמ ןיימ , : ןגינעגרַאפ טימ טכַארט ןוא
 ."ןרעוו ךָאנ רעסייק לָאמַא טעװ רע

 נָאט-סטעברַא ןרעווש םעד ךָאנ

 . . . דייז קיטש ַא האיצמ א טפיוקעג ,גָאט-סטעברַא ןרעווש םעד ךָאנ

 . .+ יורג לקנוט ? רילָאק רעד ,"ריא , וצ ךיז ךיא לייא

 !ונ ,ונ ,ץטַאק סעסימ ןעזעג ךימ טנגענַאב בייוו ןיימ ןוא

 !דלַאװג ַא !עקירעמַא | : רימ עמאס רעד ייב

 ,ןעוועג עלעקנאינ א םייה רעד ןיא בוח םעד טנָאמ ןַאמליױק רעד ,טסייוו;

 ...!דלָאג עליוה ןיא -- ָאד ןוא טלעג-הריד ךָאנ ןוא

 דלַאב םיא לָאז ךיא ,טביירש עטַאט ןיימ . . . ָאד דרָאלדנעל רעד ןעוועג זיא

 . . . טנעס רַאּפ א ןקישוצ טנערברַאפ טָאה ידייק

 ןישַאמ םייב טָאה ,טסייוו ,רעדורב ןייד טָאה יבייא ןוא דיילק יינ'ס

 . . . טנעה עדייב ןרָאלרַאפ ,זָאנ יד ךיז ןטלָאּפשעצ

 גָאז שידק :עטַאט ןייד טביירש סע לרעגניפ א טָאה יקיימ ןוא

 ךָאד . . . ןעמַאמ ןייד ךָאנ . . . וָאלג טימ ךיז ןטינשעצ

 ,טשרע ןברָאטשעג זיא) ! שידק ןייא ...ידיטָא ...ערעזדנוא הנכש יד

 ".(ךָאװו עטצעלרָאפ טשרע ...יֹוג א טימ ןפָאלטנַא



 |י נג ל ָא .מ
 | 1878 ןיא ןריובעג

 1914 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1939 ,רעבמעװָאנ ןט22 םעד ןברַאטשעג

 עקירעמַא ביל בָאה ךיא

 טסרָאפ ןוא טסרָאּפ ןוא טסרָאפ .תובחר עשינַאקירעמַא יד ביל זיא ריז)

 ,ליבַאמָאטױא ןיא רעדיוו ןוא ,"סָאב , ןיא ,גוצ-לענש ןיא ,ליבָאמַאטיוא ןיא ---

 ןוא ןייא ןיא ריפ ןוא יירד ןוא ייווצ ןוא גָאט ַא טסרָאפ ; ןַאב ןיא רעדיוו ןוא

 ץלַא ךָאנ טסיב ןוא ,עקירעמַא ךָאנ ץלַא זיא'ס ןוא --- גנוטכיר רעקיבלעז רעד

 .סעמַארָאנַאּפ עזעידנַארג ןיא ריד םורַא ךיז טגיילעצ תובחר יד .ןרָאּפרעד טינ

 ךיז ןעלקיוו ,םורא ךיד ןעמענ ןטייקטייוו .טקַאל ,טעינַאמ ,טפור תובחר יד

 ,ןירַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןטנָאזירָאה סיוא ןקערטש ,רענייא ןיא ענייא

 טסיב :ךיז טכַאד'ס .ןייזטסואווַאב-טלעוו סָאד ,ליפעג-טלעוו סָאד ריד ןביג

 "רעד טסנָאק ,ןליימ עטלייצעגמוא ףיוא ןעז טסנָאק ,שיטנַאגיג ןסקאועגסיוא

 םוצ רערעדנַא רעד טימ ,קיטנַאלטַא ןעָאלב םוצ טנַאה ןייא טימ ןעגנַאל

 -ַאב זיא םקידחרובג ַאזַא דנַאל ַא ,םיורג אזַא דנַאל ַא .קיפיסַאּפ ןקידלרעּפ

 ףרַאד עקירעמַא .ןכַאז עכעלטכישעג-סיורג טלעוו רעד ףיוא ןַאט וצ טמימש

 .ריא טסַאּפ סע יו ,ןבעל ןביױהנָא טשרע ךַאד

 טנגעגַאב סָאװ .עפש רעשינַאקירעמַא רעד רַאפ עקירעמַא ביל בָאה ךיא

 -נוא ןופ ןגעוו-ייב ןוא ןטקַארט יד רעביא רַאפ ַא טוט ריא ןעוו ,טינ ןעד ריא

 -ָאװ ,ןעגנופַאש ערעפָאװ ,ןטייקכייר ערעסַאװ !טנעניטנָאק ןטײרּפשעצ רעזד

 ! תורצוא ערעפס

 יד ןופ טעברַאעגסױרַא ץלַא ךָאד סָאד ןבָאה -- סאלק רעודנוא -- רימ

 ןלױק טעװערַאהעגסױרַא ןבָאה רימ ! רוטַאנ רעטשטנעבעג ַא ןופ ןּפָאמש

 לָאטש ןוא ןזייא טימ גרעב ןצלָאמשעגסױא ןבָאה רימ ; גרובסטיּפ םורָא

 ןפיש רימ ;יָאניליא ,ָאיַאהַא ,עיניעווליסנעּפ ןופ ךעלטעטש ןוא םעטש יד ןיא

 -רעטנורַא ןכייט עקילַאװ-רעסַאװ עקידמערוטש רעביא ןעגישימ ןופ ץליהעג

 -ַאד יד ןוא ַאטָאסענימ ןוא סעזנעק טקעדעגוצ ןבָאה רימ ;םורד ןייק ,וצ

 טפעהעגפיוא ןבָאה רימ ; ץייוו ןופ לטנַאמ-ןיורק םענעדלָאג םעד טימ סַאטַאק

 ײּפעט עקיצנוק יד רעטייוו ןוא סעניאלָארַאק יד ,יּפיסיסימ ,ַאמַאבַאלַא ףיוא

 "ןרַאּפש סָאװ ,םעלַאקפיַאנַאטנַאמ יד ןופ רעּפוק ןבָארג רימ ;ןטַאק ןופ רעכ

 "מורַא ןבָאה רימ ; ַאמָאהַאלקָא ןיא ליוא ןעּפמַאּפ רימ ;למיח םעד רעטנוא

 ענעטעמַאס עטַאלג ןופ ץענ רעטכידעג ַא טימ לייטידרע רעזדנוא טלטרַאנעג

 טימ לייט-דרע רעזדנוא טלטרַאנעגמורַא ןבָאה רימ ;ןגעװיַאטיױא ןוא-ןַאב
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 ; רבדמ ַא ןעוועג ןטכענ זיא'ס ואוו ,טרָאד וליפא טעטש עקיטפול ןוא עקיטכיל

 -םיוב ענירג יד ןיא ןשזנַארָא עקיטייצ ןופ ילג ןטיור םעד ןדנוצעגנָא ןבָאה רימ

 סרעצַארקלמיה סנקלָאװ יד וצ ןסָאשעגּפױרַא ןבָאה רימ ; עינרָאפילַאק ןופ ךעל

 ַא ןופ יו טזָאלעגסױרַא ןבָאה רימ ; טסנוק-רוטקעטיכרַא ןופ רעדנואוו --

 -נוא ןופ ןעמיור יד רעביא ןטָאליּפ -- ןעלגיופ הנחמ ַא רעמאקיץַאש-רעביוצ

 א רָאנ ,בױהנָא ןַא רָאנ ךָאד ץלַא זיא סָאד ןוא .ןענַאעקַא-טפול ערעזד

 -סױרַא ןענָאק רימ סָאװ ,ןזייוו טשרע רימ ןלעוו ,ןזָאל זדנוא ןעמ לָאז .עבָארּפ

 .דרע רעכייר-רעדנואוו רעזדנוא ןופ ןרעטנַאלּפ

 -ענ ,עלופטנַאלַאמ ,עקיאייפ .ןשטנעמ עריא רַאפ עקירעמַא ביל זיא רימ

 טעברַא רַאפ גנוטכַא ןַא ןוא טנעה ענעדלַאג טימ ןשטנעמ ערעכיז ,עטביא

 -- ןשטנעמ ןשינַאקירעמַא רעזדנוא .טעברַא ןופ רענערט יוו ךיז רַאפ ןוא

 ,רענַאקיסקעמ ,לױּפ ,רעגענ ,דעוװש ,רענעילַאטיא ,דיי ,רענרעטפעוו ,יקנעי

 ,רעבעוװטַאק ,רעלַאמדןרָאק ,רעדיפ-רַָאטקַארט ,רעביש-זַארק ,רעכַאמ-ןישַאמ

 טשרע ןבױהנָא טינ ךָאד ןעמ ףרַאד --- רעגניווװצַאב-טפול ,רעריזילַאנניס-ָאידַאר

 רעכעלשטנעמ זיא טעברַא ,גנופַאש זיא טעברַא ,ערע זיא טעברַא זַא ,ןענרעל

 יעגנירַא ,ךלימ סעמַאמ רעד טימ טּפַאזעגנייא סָאד זיא זדנוא ייב .ץלַאטש

 ,ליבַאמַאמױא ןופ ךיור ןטימ טמעטַאעגנייא ,לוש ןיא ךוברעל ןמימ טנרעל

 ןוא רעצרעה ערעזדנוא ןופ רירביוו ןטימ ,ןלַאנגיס-קירבַאפ ןופ ףייפ ןטימ

 םלביעק ץענעלָאטש יד ןוא גנַאזעג-טניוו ןטימ ,רעקרַאפ ןשיטַאטש ןטכידעג

 -רעבירַא קיטומ-ךעלטנגוי ןוא זעיצַארג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקירב עקנַאלש ןופ

 עטברַאקעצידליוװ ןוא ןסוגסיוא-םי ןוא ןלַאּפרעסַאװ ןוא ןכייט רעביא ןפרָאװעג

 ,טעברַא ןופ שטנעמ ַא זיא רענַאקירעמַא רעזדנוא .סנָאינעק -- ןדנואוו-דרע

 ךעלטקניּפ יו ,קוק ַא טוט .םעברא רעד וצ טייקנבעגעגרעביא ןופ שטנעמ ַא

 "ןגעיניל-םָארטש , ןייז טימ עיצנַאטפ רעד ףיוא ןָא טמוק רע עדנוקעפ רעד וצ

 -ץרַאה ַא יו קידנליפ ,ליבָאמָאטױא ןייז טריפ רע קיצנוק יוז ,וויטַאמָאקָאל

 -כעלדנעטשרַאּפ-טסבלעז ַא רַאפ סָאװ טימ ,רָאטָאמ םענופ טעברַא יד ּפַאלק

 ,קָאטש ןטסקיצנַאװצ ןפיוא ןקלַאב-לָאטש םעד ףיוא טריסנַאלַאב רע םייק

 ןשירטקעלע ןטימ ייז קידנגָאינײרַא ןוא ןטינ עקידנעילג-טיור יד קידנּפַאכ

 טינ ,טמערַאילעג טינ ,טלייאעג טינ .רעוועג קיבייא ןַא רַאפ --- רעסייווש

 רעסיורג רעד ןיא רענַאקירעמַא רעזדנוא טרינָאיצקנופ ,ךיז טרעטנַאלּפרַאפ

 םיא לָאז ןעמ .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טסייח סָאװ ,טפַאשניימעג-טעברַא

 יד ןוא ןגייצעג יד םיא רַאפ ןרַאּפשרַאפ טינ רָאנ לָאז ןעמ ,ןטעברַא ןזָאל רָאנ

 ! טעברַא רעד ראפ ןלַאירעטַאמ

 טעברַאעגסױא טָאה יז סָאװ ,ןרעפעב םעד רַאפ עקירעמַא ביל זיא רימ

 םעניא ץעטּפַאזעגניירַא ןוא ענעמוקעגנַא יוו ענעריובעג-יה ,ןשטנעמ עריא ןיא

 ירעמַא םענופ םייקיבעג-יירפ יד ביל זיא רימ .קלָאפ רענַאקירעמַא ןפיורג

 םוצ טייקכעלטניירפ ץלַאטנעמַאדנופ ןייז ,טייקיטלעוו-סיורג ןייז ,רענַאק

 .טסיזמוא עלעכיב עצנַאג סָאד ריד אנ -- עלעבעווש ַא וטסליוו .ןשטנעמ

 ןבעג ריד לעװ ךיא ,םוק -- רוחב רעשיטייל ַא סיוא טסעז ןוא םופדוצ טסייג
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 / -טפַאשניימעג יד ןעייטש טָא -- ןשטנעמ טימ ןעז ךיז טספרַאד ."טפיל , ַא

 רענייק ,םעומש ,ץיז ,םוק ;םענייא ןדעי רַאפ ("יבַאל,) ןלַאזלעטָאה עכעל
 ,גנילק ,ביירש ,גערפ -- עיצאמרָאפניא טספראד .ןעּפעשט טינ ךיד טעוו

 ןעמ ,ךעלכַאז ,ךעלטקניּפ ,קידלודעג ןרעפטנע ריד טעוװ ןעמ ,חומ ַא יירד

 .טסיזמוא לַאירעמַאמ ןטקורדענ ןבעג ריד טעוװ ןעמ ,דימ ןרעוו טינ םעוו

 עטפאהרעטסומ ַא ןעניפעג וטסעוו ,קעמַאילביב ַא ןיא ןיירַא יינ --- וטסליוו

 טכייל ריד טעוו סָאװ ,גנונידַאב ןופ טייקנילפ א ,שינעטנעק-ךאז 8 ,גנונעדרַא

 זַא ,טסַאנ רעטניילעגנָא ןַא טסיב וד זַא ,ןליפ ןזָאל ךיד ןוא טעברַא ןייד ןכַאמ

 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב יוו טסיב וד

 -נא טימ ןרירעּפָאָאק וצ טייקטיירגנ ןייז רענַאקירעמַא ןיא טלעפענ רימ

 ןייז ,עדרעוו עכעלנעזרעּפ ןייז ,"ןבעל ןזָאל ןוא ןבעל , ןופ ליפעג ןייז ,ערעד

 -רַאפ רעדארג ןייז ,ליפעג-רשוי ןייז ,סערגָארּפ ןיא ןביולג ןייז ,םזימיטּפָא

 -רַאפ טּפָא ןרעוו ןטמאשנגייא עטוג עלַא יד זַא ךיא םסייוו יאדווַא .דנַאטש

 רעדָא רעקיליווזייב ןוא עדנַאנַאּפָארּפ רעטכעלש ךרוד טּפמעטענּפָא ןוא טשוט

 ןשינַאקירעמַא ןסיורג םעניא לייוו עקַאט רעבָא .טפַאשרעריפ רעקיטכיזצרוק

 -נעמאדנופ עטוג ענױזַא ַאד ןענייז סעּפורג עלאנָאיצאנ ענייז עלַא טימ קלָאפ

 ,קלָאפ-רוטלוק ַא זיא קלָאפ עשינאקירעמא עסיורג סָאד לייוו ןוא ,תודימ עלַאט

 -כערעג ןטלקיוװטמנא-ךיוה ַא טימ ,םנטירשעגרָאפ ַא ,סקיאייפ ַא ,םטעדליבעג ַא

 יז ואוו טרָאד עקסַאמ-ןקעובצ יד ןסיירוצרעטנורַא רעטכייל זיא ,ליפעג-טייקיט

 ןַאמוט-לייטרוארָאּפ םעד ןזָאלברעדנַאנַאפ וצ רעטכייל זיא ,ןָאמעגנָא טרעוו

 רעיימ ןוא ביל רימ זיא רַאפרעד עקַאט ןוא -- טיירּפשעג טרעוו רע ואוו טרָאד

 .קלָאפ שינַאקירעמַא סיורג רעזדנוא

 -יסעּפ יד טמעשרַאפ עקירעמַא .ָאּפמעט ריא רַאפ עקירעמַא ביל זיא רימ

 עקירעמַא .טלעוו יד ןפַאגרַאפ סָאװ ,ןעגנושַאררעביא טכַאמ עקירעמַא ,ןטסימ

 עטצענערגַאבמוא ןופ דנַאל סָאד -- ןרָאי עגנַאל ףיוא ןייז םעוו ןוא --- טביילב

 טגערפעג ןעמ טָאה גנַאל טינ טשרע ױזַא יו ,ריא טקנעדעג .ןטייקכעלגעמ

 ? גנוגעװאב-ןָאינוי עקיטכעמ ןייק עקירעמַא ןיא ָאטינ זיא סָאװרַאפ : תוישק

 -לָאטש רעד ןופ טנעדיזערּפ רעטלַא רעד טָאה רָאי ןבלַאהטרעּפ טימ קירוצ

 "רעלגעמ טינ, זיא'ס זַא ,טרעכיזרַאפ ךימ גרובסטיּפ ןיא ןָאינוי רעטעברַא

 .םטסָארטי-לָאמש יד ןופ טכַאמ רעד קנַאדַא ןקירכַאפ-לָאטש יד ןריזינָאינוי וצ |

 . . תואיבנ עגולק יד ןופ טכאלעגסיוא ךיז טָאה ןוא ?ַאײַא-יס, יד ןעמוקעג זיא |

 געוו ןפיוא ןָאטעגפױא טָאה עקירעמַא סָאװ ,טכַארטַאב ריא ןעוו ,לָאמעלַא ןוא

 ,בױהנָא ןַא רָאנ זיא ץלַא סָאד -- : ןגָאז ךיז ריא טזומ ,םערגָארּפ ןופ

 ענשַאּפערָאה עלַא רַאפ יוװ ,ןדיי זדנוא רַאפ ,עקירעמַא ,דנַאל רעייט ַא

 ןיא טבעל סָאװ ,גנובערטש-טייהיירפ רעד רַאפ ביל רימ זיא סע .ןשטנעמ

 עסיורג ענייז רַאפ ביל רימ זיא סע .רענַאקירעמַא ןענָאילימ ןופ ןייזטסואווַאב

 רערעסערג ךָאנ ןייז רַאפ ןוא ןפמַאק-סטייהיירפ עטבעלעגכרוד רעהַאדזיב
 ,טפנוקוצ רעיירפ

 .סעלעשזדנא סָאל ןוא יטיס סעזנעק ןשיװצ געװ ןפיוא 1938 ,ינוי



 טאל בנעזיו ר .ה
 1878 ןיא ןריובעג

 1891 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 דנַאל ןטנַאזענוצ םענופ רעיוט םייב

 ("םיילא ךוב ןופ טנעמגארפ)

 .געוו ןגנַאל ןכָאנ טײצלָאמ רעטצעל רעד ,ףיש ןפיוא ןסייברעביא רעטצעל רע

 טסע םלוע רעד .עקירעמַא ןיא ןיוש ןייז ןעמ טעוו גָאטימ ךָאנ
 .םיירפרעד ןוא טרעדורעצ ,טפיורשעגפיוא ךיז טליפ ןעמ : טיטעּפַא םענעגַאלשעג א טימ
 .קעד ןפיוא ןסיורדניא טלעטשעגסױרַא ךיז םלוע רעצנַאג רעד טָאה ןפייברעביא ךָאנ

 ,נערב רעד ךיז טעיראש ,ןרעיילש עיולב-לּפענ עניד טימ טקעדענוצ ,ןגעקטנַא

 | ןעמערוט סעניכַאמ עטרעּפמולעגמוא ,םינינב עלעקנוט-ןטעוליס ןוא
 .םײרּפשעגסױא רעסַאװ םענרומכ םענופ ןצַאל יד םורַא

 : טרעלקרעד ןוא ןדיי ןשיווצ ןמחנ טייטש ףיש ןופ זָאנ עמַאס םייב

 .טרָאּפ רעזדנוא--ןדרַאגלפעק--רעיומ רעדנור רעד .קרַאי-ינ--ָאד ,ןילקורב זיא טרָאד'ַא

 .טנַאה רעד ןיא לקַאפ ןטימ ןימעג-טייהיירפ יד טייטש ןטרָאד ןוא

 ,דנַאל ןיא ןָא ןעמוק עכלעוו ,ןפיש יד ןייז םינּפ לבקמ וצ עטשרע יד זיא יז

 : טפַאנרַאפ טקוק ןוא ךעלעגיוא עדייב טערומשזרַאפ ,ּפָאק םעד ףיוא טביוה לשיבייל 'ר

 ! טשינ ערהדןיע ןייק ,עבָאסָא ןימ א ! אוויוה ,אוו-וה ---

 !? טסעגרַאפ ריא םינּפַא -- ,ןעוועצל עקייסוועי ןַא טביוה -- { ? לשיבייל 'ר ---

 ! בייוו ןגייא ןַא ,רָאי קיצנַאװצ טרעדנוה זיב ,םייהרעדניא טָאה ריא

 .ןרעסַאװ ענטומעלאק יד ףיוא ךיז טגעװַאב לייוורעד ףיש יד

 ,טקַאט ןכיילג ַא טימ ןּפַאלק ןעּפמַאּפ יד ,טניוו ןיא ךיז ןעדיוה ןטסאמ יד

 .לַאוװ ןוא דָאר טלבריוו ןעשזוה םענָאטַאנָאמ ַא טימ ןוא

 -- ןדבכוי וצ הנקלא טכַאמ --- ,רומזמ ַא יו יז טיינ טרעטציא ,טָא ---

 .לַאטש םעד טקעמשרעד טָאה יז תעשב ערעזדנוא עּפַאקש עלעג יד יו ךיז טזָאלעצ

 ּפיל יד טצענַאב ,קָארעזַאק םעד יצ ַא טיג ןמחנ ןוא ,דימ טלכיימש דבכוי

 .עקירעמַא ןופ םיריידנואוו יד ןשטייטרַאפ יינסנופ טמענ ןוא

 : ךיוה רעד ןיא םלוע רעד טקוק ,טלכעדַאב טנעה רעטנוא ןגיוא יד ןוא ןסיררַאפ ּפָאק טימ

 ,קירטש ץניד ,עפייטש ףיוא טגנעה סערַאמכ יד טימ םענייאניא טעמכ ,ךיוה ,טעה
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 טי יי

 .קירב עננַאל ,עוויסַאמ א -- ,עהוד ַא יוװ ןגיובעגסיוא קידנור-בלַאה
 -- ןל ָאמייק א טסָאקענּפָא זדנוא טָאה --- ןמחנ ךיז טמירַאב --- ,קירב יד --
 ! ןָאילימ בלאה א ןוא קיסיירד ןוא םקעז ןופ
 204 0550 יא, ,,,י:י א, יא, קיט{ -ינ{ט{ י.י{ --גגגג,, גיי{, איי יי, יי. ,יייני. 2( עי. יט,

 ,גערב ןטליהעגנייא-לּפענ םוצ ןרעטנעענרעד ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ףיש יד תעשב
 ,דרע'רד ייב קירעדינ ןעגנַאהעג ,עכעלטיור-קיזנַארב ַא ,ןוז יד ןיוש זיא

 -- ,טכַאנייב טנייה סעטויאק יד ןיא ןקיטכענ ןזומ ךָאנ טעוװ עמ --
 .קעד ןפיוא רעטנורַא טלַאפ עראמכ ַא .טעפאטש א םלוע םוצ ןַאמיּפַאק ןופ ןַא טמוק
 :יירעלמרומ עטציירעצ א ...עכורעזואז ַא ףיוא ךיז טביוה םלוע ןיא
 -- -- -- !? םרעהעג טסַאה ! םיעשר ...! םודס ...? קילגמוא ןא רַאפ סָאד זיא סָאװ --

 ,טייק ַא ןופ ןכורקס :טרעװַאשזראפ ַא ךיז טרעהחרעד יירשעג ןיא ןוא טשער םלוע רעד
 .ןיירַא םי ןיא קידנלַאפ ,רעקנַא ןכָאנ ,רעטנורַא ףיש ןופ ךיז טעליס סָאװ
 ,לירבעג םענעּפמודרַאפ-קירעזייה א טימ רעדנַאנַאֿפ ךיז טעווער ןעמיוק רעיורג רעד
 ...ליּפש-רעסַאװ םענירג-ךעלניורב ַא ןיא רעדנַאנַאפ ךיז ןכָאק סעילַאװכ יד
 ,ּפָאלאג ןדנענערב ןיא ,םָאטּפאר טלעטשענּפָא ,קישָאל רעדלױװ-טעשַאלָאּפס א יוו ,ףיש יד

 ,ּפַא ךיז טלעטש ןוא עווירג רעד טימ לסיירט ַא ,ףוג ןצנַאג ןטימ העטיצ ַא טגנַאלרעד

 ,טקוקעגּפָארא ייז ףיוא ,ענעדנוצעגנָא ןגיוא טימ ,טָאמש יד טָאה סנטייוונופ
 ,דמערפ ןוא טלַאק ענדָאמ סעּפע טלכיימשענג ,דנַאנַאכָאנ ןעקנואוועג

 -- ,טנַאה רעד ןיא ןביוהענפיוא לקַאֿפ ןקידנענערב ןטימ ,ןיטעג-טייהיירפ יד
 ,..טקורעגנָא ,זגורב ,טלּפענרַאפ ףיש רעד רעביא ךיוה ןעננַאהעג יו סעּפע זיא
 ,טנַאּפשעג ןרעטצניפ ַא ,שזרַאב ַא וצ ,ןטכױלַאב ךַאוװש ,רעפמַאד רעניילק א
 .יירשענ קירעזייה ַא טימ טעיָאװ ,רעסַאװ ןצרַאוװש ןפיוא טעזיױּפ רעקידנּפָאס ַא
 ...ייז רעכירַא טגנעה ןדנוצעגנָא ,ןגיובנגער רעקידחרוהש-הרמ ַא -- ,קירב יד

 ,טייק-רעקנַא ערעווש יד ןוא ,טלקאוועג ףיש יד ךיז טָאה טכַאנ עצנַאג ַא
 .דנַאנַאכָאנ טעשזרושזעג ןָאטָאנָאמ דיל-ףָאלש ריא טָאה ,רעסַאװ ןיא
 ,ענעקָארשעגנַא רעצרעה ןבָאה טמולחעג -- ,ףָאלש ןטיירטשעצ-בלַאה ןיא
 .דנַאל ןטגָאזעגוצ םענופ רעיוט עמַאס םייב ,לעווש רעד ףיוא טמולחעג

 ע קי ר ע מ ַא
1 

 טסייג רעד טָאה טרעדנַאװעג דרע רעזדנוא ףיוא
 .ןיעּפ ןוא ןוארב ןַאשזד ,ןָאסרעּפעשזד ,ןלָאקניל ןופ
 -- למיה רעזדנוא רעטנוא ןוא דנַאל רעזדנוא ףיוא
 .םי ןוא טָאג ןוא שטנעמ ןנעוו ןַאמטיחוו טלָאװ טָאה ןעגנוזעג
 ,קילג ןוא דיירפ ןוא טכיל ןופ -- ןַאסרעמע ןוא
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4 

 .טיוט ןוא שינעקנעב ,עביל ןופ --- ואּפ ןוא

 -- טלעוו רעדנַא ןא ןופ רעדניק --- ? ךיא ןוא וד ןוא

 דנַאל םענייש םעד ןופ ןגערב יד ףיוא ןבָאה רימ

 .טלעצעג יינ רעזדנוא ָאד טיובעג

 .םעּפש ןיוש ,טעּפש ןעמוקעג ןוא טלגָאװעג גנַאל ןבָאה רימ

 ,גערב רעד ךָאנ זיא סיורנ ןוא יירפ -- ,רָאנ

 .טעטש ץיינ ןעיוב ןעמ טמענ ןגרָאמ ,ןגרָאמ ןוא

 ודנוא רעביא למיחה רעד טעוװ ןעגנעה רעטיול ןוא

 .געט עסייוו יד ךיז ןעיצ ןלעוו עגנַאל ,עגנַאל ןוא

2 

 ,ןזייא ןוא לָאטש ןוא ןייטש ןופ טעטש ןעיוב רימ

 ,ענעלַאטש םערעוו -- ?סיײװבָאס , טימ

 :טכאנ ןוא גָאט םירעדעגנ ערעייז ןעשטָאמ סָאװ

 ,ןעייוומארט רעטנזיוט טימ ,רעטרעדנוה טימ

 ; סערַאּפש ץלַא ןיא םוא סענאקאראט יוװ ,ןכירק סָאוו

 ,רעכעד עצרַאוװש רעבירַא ךיז ןגָארט סָאװ ,"סלע, טימ

 .מערג עסַאנ תורוש עגנַאל ,סנעמיוק עקידנכיור

 טרעמַאלקעגנייא -- ןסאג עױרג-טלַאפסַא ערעזדנוא ףיוא

 ןעיירש ,ןעיירש ,ןעיירש -- תורוש-ןרעיומ ענרומכ ןשיווצ

 ןליבָאמָאטױא רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט

 םעה זיב גָאט ףיוא ךָארב ןופ

 .טכיל-ךרעטש םידָאפ ןטצעל עמַאפ םוצ

 .ןלעטָאה ןוא ןענַארָאטסער ,סָאניק ,ןרעטאעט ,ןטעראבאק ןבָאה רימ

 ,ןרַאנ עטלַא ,ןטנַארפ עגנוי ,ןעיורפ ענייש ןבָאה רימ
 .ץנעט-"ימיש , ןוא "זעשזד , ,"םיימ-גער,

 ,ןרָאיטקַא ןוא רעלָאמ ,רעגניז ,רעטכיד ןבָאה רימ

 ! רָאלאנ -- רעקיטירק

 ,םניליירפ ץטלַא ,ןטנַאטעליד עכערפ ןבָאה רימ

 ,ןטערַאגיצ ןרעכיור עכלעוו
 .רַאה עצרוק ,םידגב עשליבסנַאמ ןגַארט

8 

 .ןקירבַאפ רעטנזיוט ןבָאה רימ
 -- רעטנוא ןטלַאה סנעמיוק עקידנכיור ןענַאילימ
 .ּפעק ערעזדנוא רעביא ןעלמיה סטָאג -- טכַאנ ןוא גָאט
 ,רעסעלש ,רעקעלג ,ןסקיב ,סנזייא-רעקַא :ןדימש רימ
 .קעה ,םרעמַאה ,ןסלער ,רעדער ,ןטייק ,סעטַארג
 - .טנַאװעג ,רעכיּפעט ,טעמַאס ,םאלטַא ,גייצ:דייז --- ןבעוו רימ
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 ,םירבק -- ןוא דלָאג ,ןליוק -- ןבָארג רימ

 .קעז ,םיכירכת ,ךיש ,רעדיילק -- ןעיינ רימ

 ,טנאהרעלא רעניימש ןוא ןטנעמיד ,זָאלג-טינש -- ןפיילש רימ

 םוניטאלּפ ןוא דלָאנ ,רעבליז ןופ סיוא ןסיג רימ

 .דנאל רעזדנוא ןריצאב סָאװ ,ןעיורפ ענייש יד רַאפ גנוריצ

 ט סע פ םייב
 ןעװעג זיא רעװָאשװָאב .י ואו ,"עמיטש-רעטעברַא עיירפ , ןופ ייליבוי םוצ)

 ןעװעג ןאד זיא רעװָאשװַאב .י .רעטעברַאטימ רעטנעָאנ א
 (עקנארק-קיטסייג רַאפ טלַאטשנַא ןַא ןיא

 טסייג ןייז יו ךיז טָאה סָאװ ,ןוז ןייז שיט םייב רעקידייל ַא לוטש א
 ... טלעוו רעסייוו רעד ףיוא ןסַאגעג .ןייוו טימ קָאשילעק רעלופ ַא
 ,טסַאג רעביל ַא זיא ןדַאלעג
 ןרעטַאלפ עצרַאװש ןעָארק יו ,ןייז טינ זדנוא טימ ָאד טנייה טעוו סָאװ

 ,ּפָאק ןייז ךרוד ענייז ןעמיורטמ יד
 יז ןקילב ךשוח םעד ןופ ןוא ,לוטש ןייז טעוו ןביילב קידייל ןוא
 . . . ֿפָארַא טלעוו רעטרעטשעצ ןייז ףיוא ,סוכ ןייז טרירַאב טינ ןוא לופ ןוא
 : טלאה רעכַאמפושיכ רעזייב א
 ןָאנבױא ןוא ,שיט םייב לוטש ַא . . . סָאלש ןטסיוו ןייז ןיא םיא טרַאּפשרַאפ

 ; ןייוו טימ טליפעגנַָא רעכעב ַא
 זיא סָאװ ,טסאג םוצ טקנירט ,םייחל טננעה הרוחש-הרמ עפיט א
 . ןייז טינ ָאד טעוו ןוא ןדאלעג טלעטשראפ ןוא ,רעטצנעפ ענייז רַאפ
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 דנאלייא ינו ק

 ("םייל, ךוב ןופ טנעמגארפ)

 .גערב-דנַאליײא ינוק םוצ קידנפיול ,טעידוה ןַאב-ךיוה רעטּפָארּפעגנַאךשטנעמ רע 1

 ,ךיז וצ טקירדענוצ ןינעשזד ןעמונעגמורַא טלַאה ,ןעמיר םייב קידנעגנעה ,למהרבא

 ,סיפ ענייז ייב ינק עריא ןוא ,ץרַאח ןייז וצ טנעָאנ ןּפַאלק םעזוב ריא טליפ רע

 . . . םיז ןוא קידנגָאנ ,םירבא עלַא ןיא םיא ךיז טסיגעצ טייקמערַאװ עכייוו ַא

 -- ,םי רעד ןוא ,דנַאלייא ינוק רעביא ןצעז ךיז טמענ טנוװָא רעד
 .גערב ןבעל ענייז םעילַאװכ יד קידנשיור טלקייק סעּפַאל עיורנ טימ

 .ןרעייפ עטנוב ןופ ץענ עקידנלַארטש ַא -- ןָא םיצולּפ ךיז טדניצ לזדניא רעד

 ךורעג םעד טימ סיוא ךיז טשימ ןוא םי ןטיירב ןופ טיצ ,רענראּפ א ,טניוו ַא

 קנַאטשעג םעד טימ ; גערב ןפיוא ןטָאשעצ ,בייל-ןשטנעמ טעקַאנ סעּפוק ןופ
 .ריב עלכוט ןוא זעק עטסערּפעג ,שיילפ ןטָארבעג ,טיורק רעיוז ,"םגָאד טַאח,, ןופ
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 ךיז ךָאנ קידנּפעלש ,קישער טמָארטש םי ןופ גערב םייב סָאנ עגנַאל יד

 ;ןָאפַאמארג םענופ ןעלכרָאכ סָאד ,קיזומ-"ןולַאס , ןופ ןעננַאלק עקירעזייה יד

 ;זָארטַאמ ןרוכש םענופ רעטכעלעג עקידמַאז סָאד ,לעסורַאק ןופ ךיז ןעלגרָאג סָאד

 יײרעגזַארב ,רעדערדןגָאװ ןופ ײרעּפאלק ,ןעלפאנק ןופ ײרעלּפמַארט סָאד

 ,ײװמַארט ןקישיור םענופ ןעידוה סָאד ,קורב ףיוא סעוװָאקדָאּפ ענרעזייא ןופ

 ,טכאנ -- ,רעלקנומ ,לקנוט ...רעגנע ,רעגנע טרעוו סָאנ יד

 טכידעג ,בייל ַא יו ,טנרעטשעגסיוא למיה רעטדילָאק-ןיצ רעד

 ,ךיוהרעדניא טרעביפ -- ןטַאשענּפָא ןעלזָאמ ענבירד טימ

 לַאואוו ַא רעטניה םינּפ ךעלטּפַאשנדיײיל ַא -- ,סױרַא טמיווש הנבל יד

 . . . ךיױר-םויּפָא ןקידרעטיצ ,םעניד ןופ

 .סאג רעגנע רעד ךרוד ךיז טרַאּפש ןינעשזד טימ ,טנַאה ןיא טנַאה ,עקמהרבא

 רעמינּפ עטבראפענ טימ ךעלדיימ עקידנכַאל ןופ טייק עגנַאל ַא

 .רַאוטַארט ןלָאמש ןופ טיירב רעד ןיא ןרישרַאמ ,ּפעק עדנַאלב-םוניטאלּפ ןוא

 ,סעזעג עמאס םוצ זיב ןעמונענּפַארַא םיפ יד ,עקילַאק רעטפיוו ַא

 ךיז טרעטנָאלּפ ,ךיז טרַאּפש ,ךיז טרַאש ךעלדער עקידנצלירג ףיוא

 ,זָארטַאמ רערוכש רעטאוענזַאלב א .םיפ יד רעטנוא ןעמעלַא ייב

 ,ראנָאפ-סָאנ ןקידנענערב א טימ ךיז טגירק ןגיױא עטעװװעמַאילעגמורַא-ץרַאװש טימ

 : םיוה רעד ןופ ךיז טסייר םינּפ ןטכלַאקעג ַא טימ ,ןואָאלק רענעזָאלבעגפיוא ןַא

 ! טנופ קיצרעפ טרעדנוה ןביז -- ! "אהמאהז ןיווק , ! רדע-היא !רעהַא --

 ! "םייד, ַא ! "םייד , ַא ! "םייד, א

 ,ךעלעקלוב עקּפעל ןיא טליפעגנייא ,"םנָאד טַאה , ייווצ טפיוק עקמהחרבא

 ,טיורק-רעיוז ןפייח טימ טקעדעננייא ןוא עצישטרָאג רעלעג טימ טרימשַאב

 ,יואָאלק ןקיכייב םענופ תונמאנ "ץעקילייה , יד ףיוא ךיז קידנזָאלרַאפ ןוא

 .. .ןײרַא ןאּפש א טגנַאלרעד ןוא ,ןטעליב ייווצ רַאפ ,טנעפס קיצנַאװצ רע טלָאצַאב

 .ץעז א ןיירא זָאנ ןיא טגנַאלרעד בייל טעירּפעצ-סייװש טימ גרַאב רעלקנוט ַא

 ,טנַאה ןיא עלעקייּפ א ןוא ןדנעל יד םורַא לעפ-רעגיט ַא טימ ,קילרַאק רעצרַאוװש א

 ,עלעבלוק קישטיווק א ףיוא ,רעביא טינ ,?טעטסעיַאמ , ריא םורַא קנילפ טצנַאט

 -- ,זַא ,עידומ זיא ןוא ווירב-סוחי ןגנַאל ריא סיוא טנכער ...עריא תולעמ יד

 ,ץנַאט-ַאננאט ןטמירַאב םעד טימ ןייז דבכמ זדנוא טעוװ ןיילַא "ןיווק , יד

 .ךיז טעשזנירדעצ ןוא ןעשטראוו טמענ טנַאה סקילרַאק ןיא עלעקייּפ סָאד

 ,ץנַאט ןיא ךיז טעדיוהעצ ןוא טעדיוה ,ךיז טגעװַאב שיילפ טרעכיורעג גרַאב רעד

 ,טנעה עקידנעקסעילּפ עריא ןופ טקַאט םוצ ךיז ןגניוו ןטפיה עקידישיילפ יד

 ךיז ןעשטּפָאט ,עקידלצעלק יד ,סיפ יד . . .ימ טימ ,רעווש ךיז מגעוװַאב ךיוב רעד

 .ץרַאה םייב סע טעידונ ןינעשזד רעדנָאלכ רעד ...טרָא ןַא ףיוא ןעייטש ןוא

 ! טנעס קיצנַאװצ םיא טסָאק סע : טקוק ןוא זָאנ יד וצ טלַאח למהרבא

 ! םוק -- :ךיז טעב ןוא ...טייקענדעשז סלמהרבא טליפ ינעשזד ערטיכ יד

 ,סַאנ ןיא סױרַא ריא םימ טרישרַאמ ןוא םערָא ןרעטנוא יז טמענ עקמהרבא
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 .טכייפ טמעמָא רעלקנוט רעד םי רעד .סייה ,ענרַאּפ זיא טכַאנ יד

 .טכיל-ברַאפ רעקידנעיירש טימ סױרַא שינרעטצניפ ןופ טנערב לזדניא רעד

 .לייז רעקידרעייפ ַא --- "םיישט-לּפיטס , רעד ךיז טביוה למיח םוצ

 ...ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טלצנילב ןוא טציז ,"עקטאמ עשזָאב, א -- "קרַאּפ-אנול, רעד

 ! גנאלש-רעייפ א -- טפול רעד ךרוד טילפ ,רענעדנוצעגנָא ןַא ,"ּפול-עד-ּפול, רעד

 ,ןייא טקיליװ עדנָאלב יד ...םוק ,ינעשזד ,אה -- : טיצ ,טעינאמ ןעקמהרבא

 -- ךיוחרעדניא סענָאנַאוװשיוק יד ךיז ןגָאי טייקלענש רעקנילפ-קיצילב םימ

 ! פָארַא ,ףױרַא .ּפָארַא ,ףױרַא .ּפָארַא ,ףױרַא

 ,טנעה עדייב טימ ןוא לטיח סָאד שזא רעטנורַא טילפ ןעלמהרבא
 ,לענוט ןרעטצניפ ַא ןיא רֶע טקניזרַאפ -- ּפָאק םייב קידנטלַאה ךיז

 ףיוא ךיז טננעה ןוא שטיווק ןפרַאש ַא סױרַא טזָאל ינעשזד עדנָאלב יד

 ,טנעה עקידרעטיצ ייווצ טליפ עקמהרבא ...זדלַאה ןפיוא ןעקמהרבא

 -- ,ןוא ןּפיל עטילגעצ רַאּפ ַא ,קַאב עטַאלג-טעמַאס ,םערָאװ א

 . . . ץרַאה ןייז וצ טעילומענוצ טנעָאנ ןביוט עקידלּפַאצ ייווצ

 -- -- -- טכירעגמוא ךיז ּפָא טסייר לענוט רערעטצניפ רעד ןוא עגר א

 .טכיל-ןגיובנגער ןופ ץענ א ןיא לזדניא א ןוא .ןרעטש .למיה א .טכַאנ עיולב ַא

 ,לָאמַאטימ טערַאמכרַאפ ,טיוה רעלעה רעד ןופ ,למיה רעד ךיז טָאה ףלע רענייזַא

 -- !שטשיוופ א טגנַאלרעד ,יצ א ןַאטעגנ םי םענופ םיצולּפ טָאה טניוו ַא

 טשימעגפיוא ךיז .טקַאט ןופ סױרַא זיא ןרָאוטַארמ יד ףיוא רעמטאלק-לפאנק רעד

 ,םי ןופ גערב ןבעל סענעריס-ףליה ןופ ןייוועג םעד טימ

 ,ןרימ עקידנלארּפ

 ,ןטַארד עקידנעמושז

 יירענזארב

 .טניוו ןיא קידנרעטאלפ ,ןראנָאפ-סַאנ עקידנעמַאלפ ןופ

 ,םי ןופ גערב ןבעל סענעהיס-ףליח ןופ ןייוועג םעד טימ

 . . . טניה עקירעגנוה יו ,שינרעטצניפ רעד ןיא ,ןעיָאוװ סָאוװ

 ,לאנק א ןָאטעג קידנדיינש ןוא ףרַאש ןטפול רעד ןיא טָאה שטייב ַא

 ,ןייצ עלַא םימ ןוא ןסירעגּפָא למיה ןופ ךיז טָאה ץילב ַא

 .טכַאנ רעמציירעצ רעד ןופ בייל ןצרַאוװש ןיא ךיז ןסיבעגניירַא

 טזָאלענּפָארא דרע רעדנילב רעד וצ ןבָאה סערַאמכ יד

 --- ייז טלסיירטעגסיוא . . . סעלָאּפ עצרַאוװש יד

 ! לארּפ ַא ןָאטעג טָאה ןגער רעיורג-קיטיורש ַא
 == == -- } סיֵפ טלעטש סַאג יד



 ַא ר יִּפ אש = .ל
 1878 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1948 ,טסוגױא ןט25 םעד ןברָאטשעג

 ּפַא ןיא ףיש יד

 ("ןויטבמס, עמעָאּפ רעד ןופ לטיּפַאק א)

 םַאזננַאל ןוא ךייוו ךיז טניוו סע .ּפָא זיא ףיש יז

 ,קירוצ טָארט ַא טכַאמ ןוא גערב רעכַאלפ רעד
 --- ןדייב זדנוא ןופ רענייא ןייק ּפָא טשינ טדנעוו'ס ןוא
 .קילב םעד -- רימ ןופ רע טשינ ,םיא ןופ ךיא טשינ

 ןבָאה ךיז ןסיגפיונוצ .ּפָא סָאװ-רָאנ זיא ףיׂש יד
 ,טייצ ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ דמַאז רענרעק יד
 -- טנעַאנ ןוא ךָאנ ךעלטייד טעז גיוא ןיימ סָאװ ןוא
 .טייוויךטלעוו רעטציא זיא ,קעװַא ןיוש זיא

 -- ןרָאק ןוא דלָאג יו דמַאז רעד -- דמַאז רעלעג רעד

 ! טפוד-ןרַאק ןמַאז ןוא ץילבענ-דלָאנ טימ

 !רעטצנעפ םייב ענילאק יד -- דמַאז רעלענ רעד

 ! טפול-סטַאמייה עדלימ ןוא -- דמַאז רעלעג רעד

 ןרעמש עטנַאקַאב-טלַא ןוא -- דמאז רעלעג רעד

 ! טלייצעגמוא ןפרָאװעצ יולב-למיה ןיא

 ,רעייטמ ןוא ייוו סָאװ ץילַא ןוא -- דמַאז רעלעג רעד

 ! טלױהרַאפ ץירַאה סָאד סָאװ ןוא -- סױא-נָאז ךיא סָאװ
 עא רעש האונאועו  אאטעה  סאמאועהעוא  "קאועטעגהו "הטאעועע  ןוועעטהעהע יסנאהע טעטנסעא טטעטסעטא טאטן יא סא  המווא ואס  טאטאאואעא

 -- ןסענגרַאפ בָאה ךיא ,ןיימ טשינ !דמַאזסטַאמייה רעלעג ןיימ

 ,ריד ןופ ץלַא סָאד -- !ייוו -- רָאנ .םייוו ןוא קנעדעג'כ

 ןצרַאה ןיא ףימ םרָאד טריר סענורטפ סָאוװ

 ,רימ רַאפ טשינ זיא ץילַא סָאד -- טיצ רענעט ןוא

 ;* הבוט-יופכ ךימ ףור טשינ ,"!ץרַאוװש זיא'ס , :גָאז טשינ

 -- רעירפ ןופ סָאװ ץלא סָאד ,ענעזעוועג'ם

 .עטוג סָאד טסעגרַאפ סָאװ ,רעד *
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 ,ןצרַאה ןיא טימ קנעדנָא םעד ןופרעד םענ ךיא
 ! רימ רַאפ רעמ טשינ זיא סע ,רעמ טשינ זיא'ס רָאנ

 ; םיוא-רעה
 -- טגיניקעג טָאה עיולב ַא טכַאנ ַא
 ץיז ןייז ןופ ןרעטש ַא זיא םיצולּפ ןוא
 -- למיה ןופ דנַאר ןיא סָאש ַא -- גנַאלש-רעייפ א :םױרַא
 .ץילב ַא יוװ ןשָאלרַאפ ,קעװַא זיא ןוא

 -- ןּפָארטעג ךימ סעּפע טָאה טכַאנ רענעי ןיא
 ? קילג ַא יצ קילגמוא ןַא ,טסבלעז טשינ סייוו ךיא
 :םע םייו ךיא יוו טשינ סייוו ןוא ,םנייא רָאנ םייוו ךיא
 ! קירוצ געוו ןייק ָאמשינ ,רימ רַאפ ָאטשינ

 ןריובעג םייב ןסעגרַאפ --- ךיז ךיא בָאה יצ
 ? טנָאמרעד טלעוורעביוא יד --- ריר סכאלמ ןופ
 ,ןגיוצעג ףיול סנרעטש ןופ ,גיוא ןיימ טָאה יצ
 ? טנַאקעג טשינ טָאה ןעז סע סָאװ ןעזרעד

 -- ןוימבמס טייז רענעי ףיוא דנַאל ַא טניל סע

 ?טכאנ רעד ייב םולח ןופ סע ךיא סייוו יצ

 ? ןעננוזעג רימ לגיופ ַא ןופרעד טָאה יצ

 -- ?טכַארטענסיױא רימ ןיילַא סע ךיא בָאה יצ

 !ןניל סע לָאז ,טשינ ט גיל ןוא -- דנַאל ַא טניל סע

 ,טלעוו קע ןופ רעטייוו ךָאנ דנַאל ַא טניל סע

 ןרעטש ןוא ןוז ,הנבל ףיוא-ןעייג'ס ואוו

 ,טלעטשענטסעפ זיא ייז רַאפ'ס םייצ ןיא טשינ

 ,רעטעּפש ,רעירפ --- ןגרָאמ ןוא ,ױזַא טנייה רָאנ
 , . . טרָאד ןוא ָאד -- ןטכענ ןוא ,טציא חרזמ ןיא
 ןגערב ענייז רעבירַא םי רעד טגָאלש סע
 .םרָא ןוא םייצ רַאפ סָאמ ןייק ,לובג ןייק טסייוו ןוא

 -- !ןרעװ סע ל ָא ז ,טשינ ז י א ןוא -- דנַאל א ןארַאפ

 ,ףױרַא-גרַאב ןעמָארטש ןכייט ואוו ,דנַאל א

 ,ןריױלרַאפ ץנַאנ הטילש ןייז טיוט רעד טָאה'ס ואוו

 -- ,ףוס םעד ךָאנ בױהנָא רעד טמוק ןעמוק ואוו

 ,םלוע-רדס רעגנערטש רעד ביוטש ןיא טגיל'ס ואוו
 ,רעטש ןייק טשינ טנגעגַאב גנַאלרַאּפ ןייק ואוו
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 ,ןרָאװעג ךעלגנעממוא זיא "ךעלגעממוא , ואוו
 !רעגַאב-ץרַאה רעיירפ רעד טשרעה קיצנייא ןוא
 עא וואט אטאקע טא טאטע "אוואו "האוואי סטאטוע  "טאטאמא  אטאטעפ "טאהותא

 ,ןדירפ ןוא ור ןופ נערב ןיימ ,ליואוו-בעל !ליואוו-בעל

 -- םיורג רעלטימ םעלַא ןופ גערב רעביל ןיימ

 ,המימש א סנייא ןרָאה ןייז טלַאש קילנמוא ואוו

 . . . סיוא לבוי ןיא לָאמַא טלַאפ בוט-םוי ןוא

 -- ךעלמייה ןוא ריד ייב טוג זיא'ס !ליואוו-בעל
 טנַאה עקרַאטש-קיזיר א קעוו ךימ טסייר'ס רָאנ
 .רעטייוו ץלַא ּפָא טמיווש גערב רעד -- "! ןיחַא, : טגייצ ןוא
 !דנַאל ַא ן א ר אפ ,ןַא ר א פ ...קעוװַא ייג ךיא

 ?ןדנַאל ץעגרע ךיא לעװ יצ .קעװַא ייג ךיא

 ?ףיש רעד טימ ןעקניז רימ טרעשַאב טשינ זיא

 ןצנַאלּפ-רעסַאװ סמערָא יד טשינ ןקערטש יצ

 ?ףיט רעטלַאק ,רעצרַאוװש ןופ ,טרָאד ןופ רימ וצ

 ןבירשעגנָא רימ -- ? טסייוו רעוו -- טסעּפ רשפא זיא'ס

 ןיה ןוא רעה דעהפיוא ןָא ךיז ןביירט וצ

 -- למיה ןעיורנ רעטנוא ןוא םי ןעיורג ףיוא

 ? ןירטנַא ךיא ןכלעוו ןופ ,יורג ןבלעז ןיא

 ןעלמיה עלַא ןעוו טכענ ןיא : נערב ןיימ ,קנעדעג
 ; םַאלּפ םענירג ןוא ךַארק ןיא ףױא-ןטלַאּפש ךיז

 ,טרעמישרעד דוסי רעד זיא דרע רעד ןופ ןעוו
 ; םי רעד דָאז ןוא םיוש זיא טנורג ןזיב ןעוו

 עטוג-טשינ ןופ תולייח זיול ןענייז'ס ןעוו
 -- -- -- ,טניוו םענופ ןעלגילפ יד ףיוא ןטייר ןוא
 ,רעלגָאװ םעד ןָא ךיז ןָאמרעד טכענ ענעי ןיא
 ! דניק ןייד ןָא ךיז ןָאמרעד טכענ ענעי ןיא

 : םולח ןצרַאוװש ,ןרעווש ןיא טסעז וד ביוא ןוא
 ,לעה רעד ןופ םידש ןופ טגָאיעג ,ףיש א
 ,לדנעּפש ַא יו טרעדיילשעג ,טייוו ץעגרע טילפ
 ,לעװ רעטיישרַאפ-דליוו ןופ ליּפש סעטכייל א

 ןמַאש רעצרַאוװש ,רעמוטש א קעד ןפיוא ןוא

 -- ןילַא ןוא ,קיאור ןוא ,טלַאק ןוא ,טסעפ טייטש

 ,ןגיוא ענייז ןופ קילב ןטרַאה םעד ביולג טשינ

 !ןיימש םענופ טייקטלַאק רערַאטש רעד ביולנ טשינ
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 ןענייז םיא -- ! טונ ,ָא -- טוג ! םיא ביולג טשינ ,ביולג טשינ

 ,גנַאב ןופ ןייצ עפרַאש יד ,ןייצ יד טנַאקַאב

 טרעטיצעגפיוא טרעוו ץרַאה ןייז טָאלב א יו ןוא

 ! גנַאלק-"עמַאמ , ןזיולב םייב ,טרָאװ ןזיולב םייב

 ,ןשעל וצ ימ יד טסיזמוא ,טסיזמוא ! גייווש רָאנ
 . . . דנַארב-רעייפ ַא סיוא-טכערב ףיש ןיא ףיט ןעוו
 ,רע טנָאקעג טשינ טָאה ןעז סָאװ ןעזעג טָאה'ס רעוו
 !דנַאטשמיא רע זיא ןעז סָאװ ,ןעז טשינ ן ַא ק רעד

 ,ןּפיל עניד יד טולב זיב םייברַאפ ! גייווש רָאנ
 ,קיטשרַאפ ץכולש-רעדניק םעד ,ןייצ יד קירדרַאּפ
 -- ךיד טפור ןרעמש ןייד ןיהואוו ,ןיהַא ייג ןוא
 ...!קירוצ געװ ןיק ַָא טשינ ,ָא ט שינ זיא'ס ןעד
 יי רע עי א קא יע אהא יה "אתה 06 0860 טא אסאמא אסאמא

 ךיז טביוה טניװ-ץלַאז רעפרַאש ַא .ּפָא זיא ףיש יד

 .טייר ןדליוו ,םעיירפ םוצ םיירנ ךיז טכַאמ ןוא
 . . . ןרָאק ןוא דלָאג יו דמַאז ןופ ץנַאלנ רעטצעל א

 .טייוו-ןטלעוו -- ןטלעוו ןוא -- טנעָאנ רימ זיא רע
 1909 םורא

 יעוװדָארב טסיא ףיוא

 ("סַאד, ןפ טנעמגַארּפ)

 -לימ ינעב זיא ,טייצ-חסּפ םורַא ,םוידוטש ןייז ןופ רָאי ןטצעל ןיא ...

 ...םייקיאורמוא עסיורנ ַא ןלַאּפַאב ןעמיורג

 ,טירטפ יסנעליד ףיוא ןסירענסױרַא ינעב ךיז טָאה ,םייהַא ןייג טָאטשנָא

 -זדלַאה ןוא ,סענַאנַאב ןדיי ןפיוקרַאפ טירטס-יסנעליד ףיוא ?עשז-סָאוװ זיא

 עקירָאה עניורב טימ דרעפ ערעווש ? טינ סָאװ ןוא ,ןענַָאפַאמַארג ןוא ,ךעלכיט

 .אשמ טימ םנגָאװ ןּפעלש ,ערַאק רעטשרעביוא רעד ןָא סענעוורעב יוו ,םיפ

 -םאילק עשילָאנעלַאב ייווצ וצ טנַאּפשעג ,ראק-טירטס ענרָאּפעצ ,עקירעדינ ַא

 רענרובסמאיליװ רעד רעביא .סאנ רעד ןופ גנעל רעד רעביא טכירק ,םעש

 -וד ַא טימ סראק רענילקורב יד טירטס-יסנעליד ןופ קע םוצ ןָאעמוק קירב

 עקיבייא יד -- ,ּפירכ ןטרעװאשזראפ ,ןקירעזייה ַא טימ ,שמיווק ַא טימ ,דענ

 -טווע דנַארטסַאנ ,וינעווע סניקּפמָאט ,יעודָארב : ןטפירשפיוא יד טימ סרַאק

 .קע ןַא ןָא ןוא ףוס 8 ןָא יוזַא ןוא -- וינעווע ןילקנערפ ,וינעווע ףלַאר ,וינ

 טימ ןעמאזוצ -- וינעווע ףלאר -- רַאק א ןעמענ טוואורּפעג טָאה ינעב

 -ןטש טימ יז ןעמונעג רָאנ ,ןגיטשעגנייא טושּפ םינ ןענייז סָאװ ,ןדיי ערעדנַא
 םעד ןוא רעצעלּפ עלַא ןס ָא נר ַא פ ןבָאה ןוא ,גנוטסעפ ַא טמענ'מ יו ,םער
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 רעד םורַא עזייר ַא -- העיסנ ענשזַאו א ןעוועג זיא סָאד ,ַא .ןריא ללח ןצנַאג

 ?ץזייר רעקיזָאד רעד ףיא ןעזעננַא ט י נ ךיז ינעב טָאה סָאװ ! טלעוו

 ,ןענַאֿפַאמַארג ןוא ,רעכימזדלַאה ןוא ,םענַאנַאב טפיוקרַאפ'מ ואוו ןסאגנ עצנַאנ

 טכאד ,טוט'מ ואוו ןוא טינרָאג טפיוקרַאפ'מ ואוו ןסָאג ןוא ?ינ םָאװ ןוא

 ,עדליוו ַא ןזיווַאב טַאחעג וליפא ךיז טָאה סױרַא טייוו .טינרָאנ טּפיוהרעביא ,ךיז

 ךרוד ןטינשעג ךיז ןבָאה ,ןנעוו ,טסייה סָאד ,ןסַאנ ואוו ,טננעג ענעּפרַאװרַאפ

 ןסקָאװַאב-ךייר ןוא וויטימירּפ ןעוועג זיא דרע יד ואוו ; רעזייה ןָא תוירבדמ

 ואוו ןוא ןסנירג עטריוורעסנָאק ןוא ןענידראס ןופ ךעלטכַאש ענעכעלב טימ

 ?סױרַא טמוק סָאוװ רָאנ ! ןניצ --- תויח עדליוו טעקנַאלבענמורא ךָאנ ןבָאה סע

 "עג ,ןעגנאנעג זיא ,טעוועריקרַאפ ,טיירדרַאפ ףוס לכ ףוס ךיז טָאה רַאק יד

 א טימ ,שטיווק ַא טימ -- טכַארבעג םיא טָאה ןוא ןּפָאלעג ,ןפַאלעג ,ןעגנַאג

 טנָאקעג םיוק טָאה רע .טירטפ יסנעליד וצ -- טסוה ןקירעזייה א טימ ,ּפירכ

 טמערוטש'מ יווװ רַאק יד טמערוטשענ ןבָאה ןדיי תונחמ עיינ לייוו ,ןגיימשפיוא

 .גנוטסעפ ַא

 וצ ,קרַאּפ דרַאוס וצ ןָאטעג יצ ַא ןינעב סע טָאה םורַא געט רָאּפ א ןיא

 -ירַא ,יעודָארב טסיא ףיוא ףיױרַא רעכעה .םרעלעק יד ןיא רעזייה:עווַאק יד

 -םידוהַאי רעד ןוא ,רָאטקָאד ַא -- ריט א ואוו זיא ,טירטפס ןָאסרעּפעשזד רעב

 ןופ עיצקאדער יד ןוא זיוה סיורג ַא ןעמונרַאפ טָאה "םיחרוא תסנכה , רעש

 -אמעגעוו א ןוא ,טצעזַאב ךיז טָאה "רעצעביק, ןכעלטנכעוו ןשיטסירָאמוח

 ןיא יָאטסלָאט וועל ןופ דליב א טימ ,טנפעעג ךיז טָאה ןארָאטסער רעשיר

 ,רימ א ענייז ןייז טייצ רעד טימ טעוו ,ינעב טפָאה ,ָאיָאד טָא .רעטצנעפ

 ,רימ רעד 'ייב רעגענ רענענייא ןַא ךיוא רשפא ןוא ,עמאלּפ רענעשעמ א טימ

 ךעלרעסיוא .סַָאג רעד וצ יווװ רעווקס םוצ רעמ םיא סע טיצ רעבָא לייוורעד

 זיא רעדניק רַאפ דלעפליּפש ַא זיולב .טרעדנעעג קיניײװ רעווקס רעד ךיז טָאה

 -פיוא ןעמ טָאח "םיבייב טימ סרעטומ רַאפ, ןָאיליוואּפ ַא ,ןרָאװעג טמַאצענּפָא

 ןייק רָאנ ;קרַאּפ ןקידטשרמולכ ןופ טייז רעקידברעמ רעד ףיוא טלעטמשענ

 -מעשראפ א טייטש ןאטנַאפ רעד ןוא ,ָאטינ ץלַא ךָאנ ןענייז קרַאּפ ןיא רעמיוב

 -ענ ףרַאש ָאד ןכאז ךיז ןבָאה רעבָא רעפיט .ןעמוג ןטנקירטרַאפ ַא טימ ,רעט

 ואוו .עיצולָאװער עשיסור יד -- ןטשרעמעלַא םוצ .רָאי רָאּפ יד רַאפ טרעדנע

 טָאה "ןרע-פע , יד ןופ בולק רעד ...? עיצולָאװער עשיסור יד ןעמוקענניהא זיא

 -וצ ןוא --- טלעג-חריד ןייק ןלָאצ וצ סָאװ טימ ןעוועג טינ -- טזיילעגפיוא ךיז

 ,בגא .ךָאל ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא יוו עיצולָאװער עשיסור יד זיא םיא טימ ןעמאז

 ."סעמוד , יד ןשיווצ ןרָאװעג םלבירדעצ סעּפע ךיוא אפוג דנַאלסור ןיא יז זיא

 זיא ןָאנרַאשז רעד ןוא ,רענעטלעז ליפ ןעמ טרעה ךארּפש עשיסור יד וליפא

 -וינ רעד טָאה וניבל וניב .םיא ייז ןפור "שידייג :סחוימ רעצנַאג ַא ןרָאװעג

 -נָא ,ּפעק עסיורג רָאּפ ַא ןופ טפאשרעריפ רעד רעטנוא ,םזילַאיצַאפ רעקרָאי

 ןעמזיא ערעדנַא יד תעב ,סענזיב עטעוועדנופעגנייא ,עדילָאס 8 ןרעוו ןביוהעג

 עדייבעג עטסכעה יד זיא רעירפ תעב ןוא .ּפָארַא-גרַאב ןייג ןעמונעג ןבָאה

 סָאװ דיי א -- גרעבדלָאג קחצי ןופ טפעשעגנייוו סָאד ןעוועג רעווקס ןפיוא
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 -- ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא טציטשעג ןסנָאנַא ענייז טימ טָאה
 ,רעכעה קָאטש עכעלטע טימ ןסָאשעגפױרַא ןינב"סטרעוורָאפ , רעד טציא טָאה
 רימ ןייז וצ ריּפַאּפ ןלָאר ערעווש טריפעג דנַאנַאכָאנ ןבָאה סנגָאװּפעלש ןוא
 רעלעק ןופ ענירטיוו רעטיירב רעד םורַא ןענַאטשעג קידנעטש זיא םלוע ןַא ןוא
 ױזַא טעקסַאילב ןוא טלקניפ ןישַאמ-עיצאטָאר עקניאיינ ַא יו טקוקענוצ ןוא

 יד ןיא .העש א "םרעּפייּפ , ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא סױרַא טפרַאװ ןוא שידיגנ
 תויתוא עקידרעייפ עקיזיר טימ טלעוו רעד ןדלָאמענ ךַאד רעד טָאה ןטנווָא
 ירָאפ ,דרעוור ָאפ יליעד שיאושזד :שידיי ןוא שילננע ףיוא
 זַא ,יבקאי ,טנָאזמ .שרעדנַא סעּפע רָאנ ןיוש זיא סָאד !ָאהָא .םטרעוו
 ערעדנַא יד ייב ךיוא ןוא ,"סטרעוװרָאּפ , םייב ןבעל ַא וליפא ןכַאמ רעביירש
 .םה !"שידייי ?השעמ א טרעהעג .ןעגנוטייצ

 רע טָאה ָאד ןוא ,ןעייפַאק יד ןיא ןעגנַאגעג ינעב זיא רעטכַארטרַאפ ַא ןוא
 ייב .טלאטשעג רעדנַא ןא ןיא רָאנ ,"שידיי, ףיוא ןסױטשעגנָא רעדיוו ךיז
 -יירש עשידיי ערעטלע יד ךיז ןעלמַאזרַאפ ,טירטס ןָאשזיוויד ףיוא ,"ןעמולש,
 .טרָא ןַא ןעמונראפ ןוא ןעמָאנ ַא טכַאמעג ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ענעי ,רעב
 -יל רעשידיי רעד ןופ דנַאטשוצ ןקיטציא םעד ןרעױדַאב וצ זיא אדנכֹוע רעייז
 ןעד ןָאק !זדנוא ףיוא ןענַאטשעגנָא סע ןענייז ןטייצ רַאפ סָאװ .רוטַארעט
 ייז ייב ךָאד ךיז טּפעלק סע זַא ? הרוש ַא ןבײרשנָא "עננוי, יד ןופ רעצימע
 -טסיא ןופ עטסטלע יד ןציז .עינָאמָאפארג עליוה .טרָאװ א וצ טרָאװ ַא םינ
 -ךוג , ייב ןוא .טלעוו יד ךיז טקע זדנוא טימ :ורמגו ונמנ --- ןוא יעוודָארב
 ,רעדניק-ניוז יד ןוא עטסגניי יד ,עגנוי יד ףיונוצ ךיז ןעמוק רעלעק ןיא "ןענַאמ
 ױזַא יו ןזייוו וצ ידכ ,רעדיל ןרעדנַא םעד רענייא רָאפ ךיז ןעמ טנעייל ָאד
 סע ןוא ,רעװָאשוװָאב ןוא גורפ ןענייז רעמרעוו-לדיז יד ;ןביירש ףרַאד'מ
 ןוא ןשָאוהי ,ןענרָאהנייא ,ןענעזייר ,ןדלעפנעזָאר סירָאמ ןיא רענייטש ןעילפ
 עינעמור ןופ ןוא עיצילַאג ןופ ךעלגניי ןּפָאלעגנָא ךיז ןענייז סנטצעל .ןצרּפ
 -ַארט טיצ סָאװ ,רעקידרעּפַאה א ןוא רעקיטשרָאד א ,רעקירעגנוה ַא רוד ַא --
 רע טָאה ייז ןופ סָאװ ,ןווָאסוירב ןוא ןטנַאמלאב יצ ןעניקשוּפ ןופ טינ עיציד
 ןוא ,ןאמטיוו טלָאװ וצ ןיללעש ןוא ןענייה ןופ רָאנ ,טרעהעג טינ יו טעמכ
 ךיז טביוה זדנוא טימ --- "ורמגו ונמנ, --- ןסָאלשַאב ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ייז
 | ,טלעוו יד ןָא

 רעטצנעפ ןיימ ןופ קרָאײוינ
 (לענַאּפ)

 עטַאװ רעפייוו ןופ סעילַאװכ עכייוו ,רָאי-ירּפ .ןגרָאמירֿפ
 ,למיה ןופ יולב-רעפַאװ רעביא ןעמיווש .רעכעד רעביא רעכעד

 למיוועג ןרעביא ךעלזיירק טלזיירק ,םמערוט ,ןקירב עטניּפשעג ן : ירב עטניּפשעג ןופ לנילפ רעסייוו רעד ביוט ַא ןופ ןוא

 ,ןסַאנ--רעזייה---רעכעד---ןשטנעמ ןופ .רעכעה ןוא



 םו לּב לע א רזיא
 1879 ןיא ןריובעג

 1887 עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ּפ מע ר ט רעע ד
 ןסיז ןיא גנילירפ ןיא ןזיור יד יוו םוק ריא
 ,ןסיג ךיז טלָאװ דלָאג יו ,ןלַארמש ואוו ,דלעפ ןיא
 ! טלעוו ןיימ זיא טרָאד ,םייח ןיימ זיא טרָאד

 ,רעדיל ךיז ןעגניז ךעלעגיופ יד ךיא רעה טרַאד
 -- רעדיוו ךיז ןרעקמוא ןופ רעמ טינ ןיוש טכַארט ךיא
 ! דלץפ םעד רַאפ טָאטש יד ןטייברַאפ

 ,ןלַארטש ענעדלָאג יד ןיא גָאטייב ךיז דָאב ךיא
 -- ןלָאט יד ןיא ,גרעב יד ףיוא םורא רעדנַאװ ךיא
 ,דימ קרַאטש ןיוש רעוו ךיא ןעוו ,טכַאנ רעד ןיא זיב
 ןזָארג ןיא ךיז טלַאהַאב ךיא ,טרָא ןיימ ךיא בָאה ןַאד

 -- ןזָאר ןופ חיר םעד ןיירַא םעטָא ןוא
 . . . דיל-לאגטיכַאנ סָאד ןייא ךימ טרעפעלש סע

 ,ןלַארטש ןופ ןעלטרעצ א ךימ ףיוא טקעוו ןעניגַאב
 ןלַאפעג זיא טכַאנייב סָאװ ,יומ יד טנקירט
 .םיוב ףיוא ,ןזָארג ףיוא ,ןעמולב ףיוא
 ,סעילַאװכ יד יו יירּפ ןיב ךיא ,ךייט םייב ךיז ץעז ךיא
 ! סעלא רימ זיא ביל יוװ ,טלעוו יד זיא ךייר יו
 . !םיורט ַא ןיא ןייא ָאד ךיז גיוו ךיא

 ,ןבעל ןיימ זיא יירפ ןוא ,ּפמערט א ןיב ךיא
 -- ןבעג ערעייא ןטרָאד טָאטש יד רימ ןַאק סָאװ
 ? ריא רַאּפ טייהיירפ ןיימ ןטייברַאּפ לָאז ךיא זַא
 ,ןקירבַאפ ןופ ךיור םעד טימ טָאמש רעייא סַאה ךיא
 -- ןקילב ערעטצניפ יד טימ ייז ןיא ןשטנעמ יד
 . . . רימ ףיוא ןָא קערש א ןפרַאװ ייז

 ,םייהיירפ ןיימ ,ןבעל ןיימ ןפיוקרַאפ טינ ליוו ךיא

 ,םייהיירמ ןיימ ןרָאװשעג ךיא בָאה םיא ,דלַאװ םעד

 . !טלעוװ ןיימ ,ןבעל ןיימ זיא טרָאד ןוא

 ! ןברַאפ ןיא טייקכייר ריא טימ רוטַאנ יד ביל ךיא

 -- ןברַאטש ךיא ליוו יירפ ,ןבעל ךיא ליוו יירפ

 ! דלעפ ןיא ןעמולב יד יו ױזַא
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 קינל ַאר ףסוי
 1879 ןיא ןריובעג

 1899 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 וויירד דייסרעוויר

 ; טעב ןופ גָאטרַאפ ןביוהוצפיוא ךיז רעווש

 םעלג ַא טייקיולב יד טוט ,סױרַא ייֵנ ךיא זַא רָאנ

 ,רָאה יד רעביוש ַא טוט טניוו רעד ןוא

 .טָארט ןיימ רעטנוא ןּפַאכ סָאג ןיא רענייטש יד ןוא

 -- דרע רעד רָאנ ףיוא .לימש ןוא רעל

 ,דרעפ סנַאמכלימ םעד ןוא ךיא

 ,ןרָאנ ןטשרעבכיוא ןֿא ףיוא ץעגרע זיא ןאמכלימ רעד

 ; ןריט עטכַאמרַאפ ייב רעשעלפ סיוא טלעטש

 -- ןרָאפ וצ ואוו ןיילַא סייוו דרעפ רעד ןוא

 .ןריר ךיז ןעוו ןוא ןלעטשּפָא ךיז ןעוו

 ,םערָא ןרעטנוא ןעננוטייצ יד טימ ףיול ךיא

 ,ןריט יד ןופ ןרעמונ יד ףיוא טינ קוק ךיא

 ןריפ ,דרעפ סנַאמכלימ םעד יו ,םיפ עניימ

 ןענאמשעגפיוא זיא ןוז יד .ּפערט עטניואוועגנייא יד וצ

 .טָאטש ןופ טייז חרזמ רעד ףיוא

 דָאנג ןצנַאנ ריא -- ןעמַאלפ עלַא עריא רעבָא

 ןענַאק עלופ ןסָאגעגסױא יז טָאה

 .ךײט-ןָאסדָאה ןופ גערב-ברעמ םעד ףיוא

 ,ןעצ ןוא טרעדנוה יירד ,דייסרעוויר ףיוא

 ,טנַאו רענרענייטש-ןיורב א ןופ ןטָאש ןיא

 ,ןעזרעד ןשטנעמ ַא רימ ןנעקטנַא ךיא בָאה

 .(ןענאטשעג קינַאנ ןקירעדינ א ףיוא זיא רע)

 .ןענַאד ןופ טינ -- ןעזסיוא ןייז ךָאנ

 ,דרָאב ןוא ןצנָאװ טימ ןיוש --- גנוי שטָאכ

 ךיילנ טדנעוועג םינּפ ןייז טימ ןוא

 טנַאה א רע טָאה ,גרעב יד וצ

 ,יירשעגסיוא ןַא טימ טקערטשענפיוא

 -- םטרָאװ ַא ןופ רעּפַאנק ךָאנ ןעוועג זיא סָאוװ

 : םניימעג טָאה סָאד
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 240 קינלָאר ףטווי

 ! םרָאד ,עז
 ,טניוטשרעד ,רע יו ,ךיא ןוא
 ןביוא םייקיטכיל רעד וצ בָאה
 .ןביוהענפיוא ,ןברק א ,ןעגנוטייצ יִד
 ,טױרןגרָאמ יד ןעוועג זיא סָאד יצ
 ,ןענורעג ןזלעפ ןופ טָאה סָאװ
 ,טייהרעטדערעגפיוא טינ סָאװ ,סָאד יצ
 .ןענופעג ָאד עדייב ךיז רימ ןבָאה
 ,ייווצ ןשטנעמ עמוטש ,עדמערפ רָאנ
 טרָא םעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה
 . . . ןענַאטשרַאפ -- ןוא טננענַאב

 יֵא בַאר .א

 יַאבַאר קיזייא רעמכיד רעד ןוא ךיא
 ,רימ ייב ריט ,םינכש ןענייז
 ,םיא וצ ןיירַא לָאמַא ךיא ייג

 ,רימ וצ רע טמוק לָאמַא

 ,םיא ןוא רימ --- ןדייב ןשיווצ
 .קניט טימ טקעדַאב רעטערב רָאנ
 -- םירט סנטייווצ םעד רענייא ןרעה רימ
 .קניל רע ,טכער ךיא

 ,טירטס ירנעה ןופ ךָאנ ךיז ןענעק רימ
 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ דלַאב

 : טנייה זדנוא טפור ןעמ .דניזעג ן י י א ןעוועג
 ."רוד רעקידרעירפ רעד,

 . ,לֵאטש-רעטרעוו ַא ןיא טםעברַא ךיא

 ,קנימ ןוא לבייס ייב -- רע

 טכער עלעסיב ַא טמיטשענ ןיב ךיא

 .קניל םיואכרוד זיא רע ןוא

 ,טניירפ עטונ עטלַא יוװ ןדער רימ
 ; טכע ןוא טושּפ ןדער רימ
 קניל םיואכרוד ןוא ךרוד זיא רֶע שטַאכ
 .טכער עלעּפַאק ַא --- ךיא ןוא



 ץינלָאר ףסוי 250
 א א א וי א 0 0 א או 8. א א ים יע א יא

 ,"ץפאק  םניוועל ךיז ןענָאמרעד רימ זַא ןוא

 ,ןײגוצּפָארַא ךעלּפערט ףניפ

 יומ רעכייוו ,רעמערַאוו ַא ןָא טביוה

 .ןייגעצ רעדילנ ערעזדנוא רעביא

 ,םייה רעזדנוא ךיז ןענַאמרעד רימ זַא ןוא
 ,רע "ןַאקשיר , ןוא "רימ, ךיא
 טכער עלעסיב א רעמ טינ ךיא ןיב
 .רעמ טינ קניל זיא רע ןוא

 .דרעפ טימ ןגעוו --- עטַאמ ןייז
 טיירדעג רעסַאוװ ןיא ךיז טָאה דָאר רעזדנוא
 ,דרע רעד ףיוא ענייז ןוא

 ,לימרעסַאװ א טַאהעג טָאה עטַאמ ןיימ

 ,געטנכָאװ ןוא תבש ןופ ןדער רימ
 ;ײלרעלַא םילכאמ ןופ

 זדנוא ייב בוט-םוי ףיוא טיירגרַאפ ןעמ סָאװ
 .ייז ייב טכָאק ןעמ סָאװ ןוא

 ,טניירפ עטוג עטלא יו ןדער רימ

 -- טכע ןוא קיצרַאה ןדער רימ

 ,קניל סיואכרוד ןוא ךרוד זיא רע שטָאכ

 .טכער עלעּפַאק א ןיב ךיא ןוא

1923 

 ןָאילימ ןביז יד

 ײוװבָאס ןופ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ,טייטש רעטצנעפ ןגעקטנַא
 .ייווצ -- רענייא ךָאנ ןוא ךיא ,טדיישעצ ,טרעטייוורעד
 ,עגר וצ ענר ןופ רעבָא - .ןטרָאד זיוה א ,ָאד זיוה ַא

 ,ןגערב עדייב סעמרָאּפטַאלּפ רעד ןופ ןמרָאג א ,ץַאלּפ רעקידייל ַא
 ,ֿפערטמ יד טימ ןטנוא ןופ .םױלּפ ַא ,םנירג טימ

 .ּפעק זייווקיצנייא ףױאךןצָארּפש זיוה טיור א ןופ רעטצנעפ ַא ךרוד
 ,טוה רעקידכעלייק ַא ןיא רענייא .םיוא ךוטשימ א יורפ ַא טלסיירט

 ןיּפש א טימ טוה ַא ןיא רעטייווצ ַא |
 .םערַאב א טימ רענייא ךָאנ ןוא .ןָאילימ ןביז יד ךוז ךיא

 .ןואט-ןואד רָאפ ךיא
 -- ןעזעגמורַא ךיז םיוק ןוא
 .ןעצ ןיוש ןענייז רימ



 |25 קיולָאר ףסו

 ,ןגיובעגסיוא ףוג םעד ,ןָא טמוק ןַאב יד

 ןגיוא יד רַאפ טגיל סע .טיור-יולב ןּפמָאל טימ

 ,הנידמ עצנַאנ א ,טיירב ךיז ןלארּפ ןריט

 ,.ץַאט א ףיוא יו ןַאגַאו א ּפָאק ןדעי רַאפ

 ,עטצעזַאב ּפַאנק ךעלעשיק-יורטש רַאק וצ רַאק ןופ

 ,רָאּפ א טימ עטנזױהַאב ָאד .ןריט ענעפָא

 דנַאר םוה-ןעמַאד ַא טרָאד ,ןריפ ןגיוא יד

 ,סױרַא עיניל ןופ טערט קילב רעד טלייצ סע

 טניוו ןיא טרעטַאלפ סע קירוצ ןוא ןיהַא

 .טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןיא גנומייצ ַא -- ןטצעל םוצ זיב

 ףיול ריא טרענעלקרַאפ ןַאב יד .קיטש עצנַאג ןעצ

 .ּפָא ךיז טלעטש ןוא .רָאדירָאק-גנַאלש רעננַאל ַא

 ,ּפָארַא רענייא טייג סע ריר א ךיז טוט גנאלש יד

 .ףיױרַא ןעמוק יירד ריפעצ ַא ןוא

 ,עיצנַאטס ךָאנ עיצנַאטס .ןעגניר יד טימ

 -- ןצנַאג םעד געוו םעד .ןיחַא ,רעהַא ףרָאװ ַא

 .ןיירא רערעמ ;סױרַא קינייװ רעביא קידנעגננילק טגנירּפש

 ףױלרַאפ א ךָאנ ןוא ;עניש וצ עניש ןופ

 העש לטרעפ א ןופ רעביטש ךיז ןקעלּפטנַא סע

 -- ץיז רעקידייל ןייק זיא : .ענירנ ןוא עטיור

 .ָאמינ רעמ ,ץאק ַא יו ,דלַאב ןוא

 ,ןענָאגאוװ ןרעוו רעלופ ןוא רעלופ

 .ןענַאילימ ןופ ץיּפש רעד ןזייוו ןָא ךיז טבייה סע

 סעגנערעש טנעה:ליבסנַאמ ןוא

 ןקיטשרעד םוצ זיב ןקירד

 ,"םרעגנעה, ןופ רעזדלעה עסייוו יד

 ,טציז לדיימ ַא רימ ןבעל

 טיימש ןַאמ רעכיוה א ריא רעביא

 .טנַאה ןיא גנוטייצ ַא טימ

 ,ןגיובעגרעבירַא ךיז טָאה גנוטייצ יד
 דנַאר סשיט םעד רעביא ךוטשיט א יו
 ןגיוא ענעביוהעגפיוא טימ יז ןוא
 ,טייז רעמייווצ רעד ןופ טנעייל
 ,טייקעצ רעירפ ןיוש טָאה רע סָאװ
 ,יירד ַא נוצ רעד ךיז טיג טָא
 ייר עקידנעייטש עצנַאנ יד ןוא
 ,סקַאו א ,לקָאש א ךיז טינ
 ;ּמָאק וצ ּפָאק וצ טלַאפ סע ןוא
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 ;ּפָא ךיז טנַאלש עציילּפ ןיא עציײלּפ ןוא

 טמעלקרַאפ ,ןסיברַאפ ,טנעה יד רעבָא

 .ּפָא טםינ "רעזדלעה, יד ןזָאל

 ,ףייפ רענעננוזענסיוא ,רעגנַאל א

 ; ןפָאלעגנירַא טעּפמיא טימ זיא גוצ רעד

 ! "רעווקס סמייט;

 ףייטש ,םיפ ןוא טנעה טימ ןשטנעמ

 ,ןציז ןטסערּפעגפיונוצ ןופ

 ,טדערענּפָא יוו ףיוא ךיז ןבייה

 ןפָאלשעג זיא סָאװ רעד ןליפא

 לסקַא םנטייווצ ןפיוא ּפָאק םעד טימ

 .ףיוא ךיז טּפַאכ

 ,ףיולעג ןוא ףייפ םעד ןופ טינ

 ,טסוּפ ןרָאװעג זיא םורא לייוו רָאנ

 ּפָאק ןייז רעטנוא ןופ ןוא

 ,טשטילנעגקעווַא שטנעמ ַא ךיז טָאה

 ןָאגַאװ רעבלַאה א קידייל טרעוו סע

 קינלָאר ףסו

 טציא זיב "ןעגנַאהעג , זיא סָאװ רעד ןוא
 ."ץיז , ןטפָאהעג ןייז ןגירק טעוו

 ,יײװבָאס ןופ ןגעטש יד רעביא
 ; ייווצ רעטרעוו ןעגנעה
 ! "רעווקס סמייט,
 טנַאה עטלַאמענסיוא ןַא ןוא
 דנַאנַאכָאנ טזייוו
 ,ּפערט וצ
 עמיירדעגנַא ךעלכליּפש יו
 .ןיה ןוא רעה ןפוג ךיז ןגָאיעצ
 ,ּפערט וצ ןפיול ןשטנעמ
 ,ּפערמ טימ ןרעדינ ןשטנעמ
 -- ּפערמ טםימ ךיז ןבייה ןשטנעמ
 רַאטיילעקסע ןַא
 .ּפעק ןוא סנקַאנ ןופ

 .ןָאילימ ןביז יד טימ ןיב ךיא

 קירב ןטעהנַאמ םייב ןליבָאמָאטױא

 ,טָאטש ַא ןעמרוטש ןעמוק סָאװ רענלעז יוו
 -- ןלַאװ ןביז יד ןרעטעלקרעביא ןזומ ןוא
 .ןלַאש ןוא ןעגניז ןוא ןזָאלב סנרָאה יד
 ,ןגעװ עקיברַאפ הנחמ עסיורג יד
 ,קירב םענרעזייא םוצ ךיז ןּפוטש סָאוװ
 ףָאש רעדָא דרעפ סעדַאטפ ןָא ךיוא ןענָאמרעד
 .ףרָאד ןיא עילבערג רעלָאמש רעד טימ ןעיינ סָאוװ

 קרַאי-ינ טָאטש רעד וצ

 ,ךיוה רעד ןיא למיח םוצ טפקַאװ וו
 ; דרע'רד ןיא סקַאוו ךיא
 גנאזעג ןייד ןוא ריד בילוצ

 .מרעהרַאפ ך י ז ךיא בָאה

 טניה יו טנעוװו עכיוה ץענייד

 ; םורַא ךימ ןלַאפַאב

 ,לוק ןפיוא ןעיירש ךיז טליוו סע
 .םוטש ןיב ךיא רָאנ

 ,רָאװ ןיימ טזיב ןוא םולח ןיימ טזיב וד
 ; ריד טימ לופ ןיב
 סױרַא ךיא זומ טסמוק וד זיב רָאנ
 .ריט רעדנַא ןַא ךרוד



 ש א ם ו ל ש
 1880 ראונאי ןט1 םעד ןריובעג

 1909 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קירב רעגרובסמַאיליװ יד
 (טנעמגַארפ)

 .ןעגנַאנעגרעטנוא טלעוו רעד ןופ ןוז יד זיא ,קרָאי-וינ ,ןואט-ןואד רעביא
 יד ןבילקעגסיוא יז טָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןופ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע
 -יא ,רעוויר טסיא ןופ גערב םייב ןעייטש סָאװ ,םנטסאק עכיוה עטנקלָאװרַאפ
 רעכעה יוװ ,ןעוועג טינ ןענייז םנטסַאק יד ךיוה יוװ ןוא .ןייגוצרעטנוא ייז רעב
 ןעמ טָאה ,ןגייטשוצרעביא ןרעדנַא ןרעכיא טוואורּפעג טשינ טָאה רענייא

 יו ןוא ןיילק יו ןעזעג ,קירב רעגרובסמַאיליװ רעד ןופ ,ןענַאד ןופ טשרע

 -ןטרָאק ענעריּפַאּפ יו ,למיה ןופ טייקכיוה רעד ןגעק סיוא ןעעז ייז קירעדינ

 -ןטרָאק יד .ייז טימ ךיז ןליּפש וצ טלעטשעגפיוא ןבָאה רעדניק סָאװ ,ךעלזייה

 ןוא רעטיירב רעד ןיא טעשזדנָאלבעג םזָאלרַאפ ןוא םאזנייא ןבָאה ךעלזייה

 ןבָאה ייז סָאװ ,ןרָאװעג טמעשרַאפ ןענייז ייז .ללח ןופ טייקכעלדנעמוא רעכיוה

 . ... דרע רעד ןופ ךיוה ױזַא ןביוהוצפיוא ּפעק ערעייז טגַאװעג

 ,םרָאפ רעקידנור רעטקעדאב-יוט ריא ןופ סױרַא זיא ןוז עקידרעייפ ַא

 עצנַאג -- למיה ןצנאג ןרעכיא ןסָאגעגסיױא ךיז יז טָאה ,עטקימולבעצ ַא ןוא

 מייז רעד ןופ טָאה טנַאה עקיטכעמ עקרַאטש ַא .טציילפרַאפ יז טָאה ןכייט

 -םיור ןכיימ יד רעביא טבעוועגרעביא ןוא ןגיוצעג םרעיילש עטַאמ םי ןופ

 רעד רעביא ןניוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדלעפ עָאלב יד רעביא ןוא .םולב

 ןטלָאװ ייז יו ,למיה רענואט-ןואד רעקרָאי-ינ ןופ טייקטיידב ןוא טייקטייוו

 ,םרעיילש יד רעטנוא ,טרָאד סָאװ ,ןגיוא םנשטנעמ ןופ ןלעטשרַאפ טלָאװעג

 לַאמאמימ ךיז ןבָאה סנטסאק ענרענייטש עמאזנייא עסיורג יד .רָאפ טמוק

 ןייש רעקידנעשטשילב ןיא טנערבעג ןבָאה ןןביוש-טנעוו עצנַאג .ןדנוצעגנָא

 םימ ןסָאנַאב ,קרָאיוינ ןואטד-ןוַאד ןוא .ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעטיור רעד ןופ

 ןַא יו ,לבב רעמרעטשעצ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה ,ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד

 עקידלקניפ עמאזנייא עכיוה יד .טײקטלַא ןופ טלַאפעצ סָאװ ,טָאטש עטלַא

 -לטיה עדליוו ןופ ןעלּפמעט-ךענוז ענעסעגראפ יד ןופ תוברוח ןענייז טנעוו

 -מיה יד ןיא טלעמשענפיוא לָאמַא ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,סמערוט עקידנעגייטש

 . . .ןטלַאה וצ המחלמ רעטענ יד טימ ןוא ןנייטש וצ ןעל
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 -עבעל רענרעזייא ןַא יו ןעוועג זיא סע -- קירב רעגרוכפמַאיליוװ יד
 ענייז טימ ןוא רעוויר טסיא םעד רעביא ןגיוצעגסיוא ךיז טלָאװ זיר רעקיד
 ןקור ןייז רעביא ןוא ,ךייט ןופ ןגערב עדייב יד טּפַאכעגנָא סיפ ןוא טנעה
 ןַאב ןייא ,ּפעק ענעדנוצעגנָא טימ תויח ענרעזייא עדליוו יו ,ןגיולפעג ןענייז
 רעכייב ערעייז ןיא ןעגנולשעגנייא טאהעג ןבָאה תויח יד .רערעדנַא רעד ךָאנ
 ןוא ּפעק ףיוא ּפעק ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט
 ןופ ,ךעלרעטצנעפ יד ןופ טקוקעגסױרַא ןגיוא עטציירעצ ענעקָארשרעד טימ
 -עגקירוצ ,ןוז רעטיור רעד ןיא טציא ךיז ןעלקניפ סָאװ ,םנטסַאק ענרעזייא יד
 רעדניק ןוא רעבייוו ערעייז וצ טכַאנרעביא ףיוא רעניואוונייא ערעייז טקיש
 .ךיימט םעד רעביא

 ןענייז ייז ןוא ליפ ױזַא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ יד טימ ןענַאב עקידנפיול יד

 טָאה -- קירב גרובסמַאיליוװ יד -- זיר רענרעזייא רעד זַא ,טפָא ױזא ןעוועג

 זיר רעד זַא ,טכאדענ ךיז טָאה לָאמ לייט .טסַאל רעייז רעטנוא טצכערקעג

 ןלַאפ טץעוװ ץלַא ןוא ,סיפ ןוא טנעה ענייז ןזָאלּפָא ןוא ןטלאהסיוא טינ סע טעוו

 ,ןפָאלעגכרוד זיא ןַאב א ןעוו ,לָאמ סעדעי .ןיירא ךייט ןפיטמ ןיא םיא רעטנוא

 ןשיטסאלע ןכייוו ַא ןבעגעג ךיז טָאה ןקור ןייז ,רעטיצ א ןבענעג זיר רעד טָאה

 םרעשטילנ ענעלָאטש יו םיא רעביא טשטילגענכרוד ךיז טָאה ןַאב יד ןוא ,גיוב

 .זייא ןרעביא

 קרָאירינ ןופ ןקע עלַא ןופ .ןענַאב יד ןעוועג ןענייז ליפ ךעלמייחמוא
 רעביא ךרודא ייז ןענייז עלַא ןוא ןכַארקעג דרע רעד ןופ רעכעל יד ןופ ייז ןענייז
 יירד ןוא ,לָאמַאטימ ייווצ ןוא ,רערעדנַא רעד ךַאנ ענייא .זיר ןופ ןקור םעד
 .טגָאיעגרעביא ערעדנַא יד טָאה ענייא ןוא -- לָאמַאטימ

 ,ןגעוו-טכַארפ ןוא ןגעוו ןּפָאלעג ןןענייז ךיוב סזיר םענופ ןטייז עדייב רעביא

 -ץגנָא ךיז ןטלָאװ ןגילפ יו ןעוועג זיא סע .ןעיאװמַארט ןוא ןליבָאמַאטיוא

 רעד ןטלַאהענסיױא ךיז ףיוא טָאה ץלַא ןוא .רעּפרעק ןפיורג א ףיוא טצעז

 .ןטלַאהענסיױא ןוא טצכערקעג ,זיר

 דנַאלייא ינוק

 (טנעמגַארפ)

 -ייה יד ןופ טכיל-ןכייט יד ןסילפ סע .ןדנוצעגנָא ךיז טָאה דנַאלייא ינוט
 ןעיירד סע .רעפַאװ ןעמָארטש יווװ ,ּפָארַא רעכעד יד ןוא סמערוט יד ןופ ,רעז
 ,רעזייה יד ןופ קעװַא ןעילפ ,םמערוט יד רעביא טכיל טימ רעדער יד ךיז
 / טָאה טלעוװ רעד רעביא זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא ,טפול רעד ןיִא ןיירא ןעמיווש
 -נענייש סָאד ןזיװַאב ךיז טָאה סע ןוא ,טקורעגּפָארַא רעטנעענ למיה רעד ךיז
 .ןטעמאק יד טימ ןרעטש יד ןופ טכיל עקיד
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 עראדנענעל א יוװ ,םולח א ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא דנַאלייא ינוק

 -פיוא קירוצ ןענייז ןרָא-רעדניק יד .סױרַא ךעלכיב-רעדניק יד ןופ ,טָאטש

 תוישעמ עלַא .ןעמוקעג רָאו רעד ןיא זיא סעלַא ןוא ,קידעבעל ןענאטשעג

 ןבָאה ,רעדניק יו ןבעל ,ןשטנעמ עסיורג ,ןשטנעמ ןוא ,ןרָאװעג קיטכיר ןענייז

 ןבעל ןוא ,סױרַא ךעלכיב-חשעמ יד ןופ טָאטש-רעדניק ַא טכַאמעג קידעבעל

 ןוא ,לּפענ רעכעלטיור רענעדלָאג א טננעה דנַאלייא ינוק רעביא .ריא ןיא

 ןטלָאוו ייז יוו ,רוכיש יו ךיז ןעלקאוו ןוא ןעיינ ,לּפענ םעד ןיא ןבעל עלַא

 ,עטיור ,טכיל ןכייט ךיז ןסיג סױרַא רעבלעוועג יד ןופ .םולח ַא ןיא טבעלעג

 רַאפ ןוא ךעלזייה-רעדניק עסיורג יו רעבלעוועג יד טכַאמענ ןענייז סע .עלעג

 יד ןיא ןטיײּפמָארט ןטלַאה ןוא ןּפוּפ ענעטינשעג סיורג ןעייטש רעבלעוועג יד

 ןוא דלָאג ןיא ןיגינעק א יוװ ןָאטעגנָא ,עמאד-ןּפוּפ עכיוה ַא .ןליּפש ןוא טנעה

 יד זיא יז ןוא ,טנַאה ןיא ןקעטש ַא טימ קיזומ-ןּפוּפ רעד רַאפ טייטש ,רעבליז

 ןשטנעמ ןוא ,ןטייר ןוא דרעפ-ןּפוּפ ףיוא ךיז ןצוּפ ערעדנַא .ןירעטסײמלעּפַאק

 ךעלרוכש רָאנ ,ןּפוּפ יו ךיוא ןענייז ןשטנעמ יד .ייז ןשיווצ ךיז ןעיירד

 ,ןסע ,ןליוו ייז סָאװ ךיז ןעמענ ,ןרעדנַא ןיא בלעוועג קיטכיל ןייא ןופ ייז ןעייג

 ןיא רעטייוו סָאװ ךיז טסינ טכיל סָאד -- ןצנַאט ןוא ןליּפש ןוא ,ןעקנירט

 -רַאפ טרעוו ץלַא ןוא ,טכיל ןיא ןסָאנַאב טרעוו סָאג עצנַאג יד ,ןיירַא סָאנ

 ןיא ,טלעוו רעשרעדניק ַא ןיא טבעל ןעמ זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא ,טלעטש

 ןרָאװעג רעדניק קירוצ ןענייז עלַא ,עלַא .ןרָאי-רעדניק יד ןופ טלעוו-ףושכ רעד

 טסייה סָאװ טלעוו-רעדניק רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עלַא .רעדניק עפיורג --

 ,דנַאלייא ינוק

 -פיוא ןעמ טָאה ,ןרָאפ וצ םייהא קירוצ ןָאגאװ ןיא ןפעזעג זיא ןעמ זַא

 ,דנַאלייא ינוק ףיוא קילב ןטצעל א טּפַאכעג טָאה ןעמ .םולח ןופ יוו טכאוועג

 גנוניישרעד עשילרעטסיוא ןא יו לזדניא רעד ןזיוועג ךיז טָאה סנטייוורעדנופ

 עג ךיז ןבָאה סמערוט עקידרעייפ עכיוה .רעדנואוו א יוװ ,רוטַאנ רעד ןופ

 ןבָאה רעדער עקידנענערב-רעייפ .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ךיוה רעד ןיא ןביוה

 ךרוד יוװ ללח ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןטפול רעד ןיא טיירדעג ךיז

 ןבָאה ,טלעוו רעד ןופ טינ רָאג יוװ ןוא ,ןייש ךעלנייוועגמוא ןוא ץלָאמש .סנ א

 ,רעזייה עקידנענערב-רעייפ יד ןופ סמערוט עקידנענערב-רעייפ יד ןזיוועג ךיז

 -ּפמעט עכעלטעג עקילייה ןופ סמערוט ןוא ןלַאּפוק יו ןעזענסיוא ןבָאה ייז ןוא

 רעדער יד ןעזענסיוא ןבָאה סע .ןלַאפענּפָארַא למיה ןופ ןענייז עכלעוו ,ןעל

 יד ןופ ןציּפש עקידנענערב יד ןוא ,ןטפול רעד ןיא ןסאג עקידנענערב יד ןיא

 ןבָאה ייז ןוא ,םילשורי ַא יו ,"אקעמ , א יו ,עכעלטעג ןעלּפמעט יוװ ,סמערוט

 ןוא ץנַאלג ןקילייה ןכעלרעדנואוו ןשיטעטסעיַאמ רעייז טימ ךיז וצ ןגיוצעג

 -רעדנואוו עקילייה יד טקנאדעג ןוא טשטנעבענ ןצרַאה ןיא טָאה רענייא רעדשי

 וצ יירעליּפש ןוא טייקילעז ,דיירפ טגנערב סָאװ ,דנַאלייא ינוק טָאטש

 . . . ןענָאילימ
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 ןָאינעק דנערג
 ("עקירעמַא, ךוב ןופ)

 רעביא ןבָאה ןוא םירחופס עשלמיה עסיורג ,ןעמוקעג ןענייז םירחוס

 -ימש .,ןפיוקרַאפ וצ תורוחס ערעייז טײרּפשענסיױא לָאט ןפיט ַא ןופ טנעוו יד

 ,טייוו-רעמפאלק רעטנזיוט רעביא טײרּפשעגסױא נייצעג-ןדייז ענעדלָאג רעק

 -- ,בעוװעג עקידנעשטשילב עשיסרעּפ ערעייט ,קסַאמַאד םענעשולּפ ןעיולב

 רעטנזיוט טימ טרעמיש סע .ןנָארט םיכאלמ סָאװ ,בעוועג ,תורוחס עשלמיה

 ,ןרילָאק עקיברַאפ-ןביז עקידנגיובנגער םנדייז יד ךיז ןופ ןפראו סע .רעטכיל

 "יש ייז ;טכיל קיברַאפ רעייז טימ לופ טפול רעד ןיא ּפָא ךיז ןגָאלש עכלעוו

 יו ,ןָא רעדיוו ךיז ןדניצ ןוא -- סיוא ןעייג ןוא ףיוא ןטכייל ,ןעשטשילב ,ןרעמ

 .ןעגנוניישרעד עשיטסַאטנַאפ יו --- ,םעיזוליא יו ,טכיל עטריפדַאפ

 -- -- -- 4 םָאֹד זיא סָאװ

 ןופ "ןָאינעק דנערנג; רעדנואוו-רוטאנ רעסיורג רעד זיא םסָאד . - .

 . ... אנָאזירא

 -וינ יו ןעז טנָאקעג טלָאװ ריא ןעוו ,רָאפ ךייא טלעטש -- -- --

 םקעז ףיוא ןעקנוזעגנייא זיא םרעצארקלמיה ענייז טימ קרָאידינ ץנַאנ ,קרָאי

 לָאמ קיצפופ זיא סָאװ ,טָאטש א רָאנ ,קרָאידינ רָאנ טינ ןוא ,ףימ סופ טנזיוט

 טימ ,רעזייח טריָאוװלואוו יד סױרַא ןצרַאטש לָאט ןופ ןוא ,קרָאידוינ יו רעסערג

 ,ךעלזייה-ןטרָאק עשרעדניק יוװ סיוא ןעעז ייז ןוא ,רעצַארקלמיה ערעדנַא עלַא

 ריא ןוא ,ןָאסדָאה רעד טסילפ ייז ןשיווצ ןוא .ןרעדנַא ןפיוא טכירק סנייא

 זַא ,ךייא ךיז טכַאד סע ןוא ,סופ טנזיומ סקעז ןופ ךיוה ַא ןופ ץלַא סָאד טעז

 זיא טפול יד לייוו ,ןעגנירּפשּפָארַא טעמכ טנָאק ריא זַא ,טנעָאנ ױזַא זיא סע

 ,.קיטכיזכרוד רעיײיז

 ליּפש םָאד ךימ טריפערעטניא ,רעדנואוו ןסיורג םעד ןופ רעמ רעבָא

 טכאד סע .לָאט ןופ טנעוו ענעטלָאּפשעג עקידמאז-םייל יד ףיוא ןוז רעד ןופ

 ןוא ךיז ייב ןטנוא יז טלַאה ןוא ןוז יד ןעננַאפעג טָאה לָאט רעד זַא ,ךייא ךיז

 ןופ טנעוו עקידמאז-םייל יד ףיוא ןוז יד טלַאפ סע ןוא ,סױרַא טינ יז טזָאל

 ןטרילָאק ןקידנצילב ַא ןיא לָאט ןופ לדמעז סעדעי טלדנַאװרַאפ ןוא לָאט

 -ידלקניפ א ףיוא ךיז טביוה ןטנעמיד-דמאז עקידנטכייל עלַא ןופ ןוא .לדנייטש

 טלדנַאװרַאפ ןוא לָאט ןופ טנעוו יד טניישַאב רעכלעוו ,טכיל ןופ ןקלָאװ רעק

 ,ןגייצעגדייז עקידנטכיול יײלרעלַא םימ עטעדײלקַאב-שיטסַאטנַאפ ןיא ייז

 .ןגיובנגער ןופ טכיל סָאד יו ,טכיל עקיברַאפ טנזיוט טימ ןרירעמיש עכלעוו

 ,ךייא ךיז טכַאד סע זַא ,ןברַאפ יד טימ טפול יד ןוא טכיל סָאד טליּפש םע ןוא

 עקידנצרַאטש ןייק םינ ,טנעוו עקידמאז ןייק טינ ,לָאט ןייק טינ טעז ריא זַא

 זיא ,"לָאט רעפיורג , רעצנַאג רעד ,לָאט ןיא טרָאד ץילַא רָאנ ,גרעב עקידמַאז

 םירחוס עשלמיה ,ןעמוקעג םירחוס ןענייז םָאד . . . םנדייז טימ ןגיוצענרעביא

 -ָאק -- םיכאלמ ערעייז ןבָאה .לָאט םעד ןיא טכאמענ קרַאמרָאי ַא ןבָאה ןוא

 ------...לָאט ןופ טנעוו יד רעביא טײרּפשענסיױא הרוחס-םינש עטריל
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 מכַאנ יד ןוא ,ןָאינעק דנערג םוצ טכַארבעג ךימ טָאה טכַאנ יד . . .

 .טנעוו עקידמַאז יד ףיוא טכיל עטצעל סָאד .לָאט ןופ טריפענסורַא ךימ טָאה

 "עג ייז ,ָא .טכיל ןשלמיה םעד וצ טדימשענוצ ךיז טָאה קילב רעטצעל ןיימ

 ,טכיל ןייד ןיא קידנעייז זַא ,ךיז טכַאד סע סָאװ ,דנַאל קיטש שלמיה וד ,טביול

 .ןרעפס עשלמיה יד ןיא ךיז רימ ןעניפעג

 ױזַא םעז סָאװ ,טרָא םענעי ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג ךיא בָאה לָאמַא ךָאנ

 יד ןוא טָאג ךיז טניפעג סע ואוו ,טלעוו יד רָאפ ךיז ןלעטש רימ יווװ ,םיוא

 ,םיכאלמ

 . . . ןשטנעמ ןופ דרע רעד וצ טריפעגקירוצ ןַאב יד ךימ טָאה ןַאד ןוא

 לָא פ -אראגאינ

 ("עקירעמַא, ןקורדנייא-עזייר ךוב ןופ)

 .עטערָאק ןייז ןיא ןסָאלשעגנייא טסעפ ךָאנ זיא ךיימ רע1 .

 טעבעגנסיוא ןענייז ךיימ ןטייז עדייב ןופ סענערב יד

 .ןסקיוועג ןוא ךעלזערנ עטסטראצ ,עטסקידלושמוא טימ

 .גנילירפ ןיא ירפ ךָאנ זיא סע

 טמולבַאב רעטיש ךָאנ ןענייז רעמייב עצרַאוװש יד

 ,ןּפסָאנק ענעמוקענסורַא-סָאװ-רָאנ ,עגנוי טימ

 ,למיה רעיולב ,רערָאלק רעד ךיז םזייוו ןגייווצ ערעטיש יד ןשיווצ

 ןגייווצ יד ןשיווצ ןופ ןעמוקוצסיורַא ץַאלּפ גונעג טָאה ןוז יד

 קידנרירַאב םיוק ןוא ךייוו ךיז ןטעבוצסיוא ןוא

 . .. עקנָאל רעטמולבַאב-לעג ,רענעטינשעג סָאװ-רָאנ רעד רעביא

 .זייא ןופ טיירפַאב סָאװ-רָאנ ,טבעלַאב ,שירפ זיא ךייט ןיא רעסַאװ סָאד

 ,ךייט ןרעביא ךיז ןזָאל זייא סעירק

 --.רעמייב עטּפעלשעגפיױונוצ ,ןגייווצ ענעסירעגסיוא ,רעצלעה רעקיטש טימ

 ,ךייט ןיא רעניימש יד ןָא ּפָא ךיז טגָאלש ץלַא סָאד

 .רעטייוו ךיז טזָאל ןוא טימ סע טּפַאכ םָארטש רעד

 .טנעָאנ ױזַא זיא ףוס ןייז זַא ,טשינ טסייוו ךייט רעקימָארטש רעד

 טרַאנענּפָא טרעוו ןוא דסח סטָאנ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ רע

 .ןוז רעלעה רעד ןופ ןוא סעגערב עטמולבַאב ,עקידלושמוא יד ןופ

 | ,גנילצולּפ ןוא

 ,ןעמָארטש ןטימ ןיא

 ,טלעוו יד רעביא ךיז טפייר

 -- זיא רע סיורג יו ,ךיימ רעצנַאנ רעד ןוא

 ,ןזלעפ רעביא ,רענייטש רעביא ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ

 .פָארַא זיא םוחת ןפיט ןיא

 .ךער -- .וזרעפ עסײװ ןיא ןבירשעגרעביא
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 ,ןעמָארטש יד ךיז ןקערשרעד סע

 ,ןיימש ייז ןביילב עלייוו א ףיוא

 .טנורנּפָא ןפימ םעד ננילצולּפ קידנעעזרעד

 ,ןעמָארטש-רעסַאו ערעייז ףיוא ייז ןלעמש קערש רַאפ
 ,סעלדוק ערעייז תויח עדליוו יוו

 ּפָארא ךיילנ ייז ןּפומש סע רָאנ

 .ייז רעטניה ךיז ןנָאי סָאװ ,ןלעוו עקידנעמַארטש יד

 ןלעוו יד ךיז ןעלקייק ןרעדנַא ןכָאנ סנייא

 .ןײרַא םוהת ןפיט ןיא ּפָארַא ּפעק יד טימ

 ןלָאמעצ טרעוו ךעלקיטש רעטנזיוט ףיוא

 .רענייטש-ןזלעפ יד ןשיווצ רעסַאװ-ןּפָארט רעדעי

 ,ןעמָארמש יד ןטינשעגפיוא ןרעוו סע

 .ןזלעפ יד רעביא ןלַאפ סַאװ

 ןיירא ךיז ןסייר ןלַארטש-ןוז יד

 ,רעסאו םענופ ץראה םענעטינשעגפיוא םעד ןיא

 ,שינמייהעג ענענרָאברַאפ סָאד טסעז וד ןוא

 .שינעפיט ןייז ןיא טלַאהַאב ךייט רעד סָאוװ

 ,ןגייווצ ,רעמייב ,רעצעלק ,זייא רעקיטש עפיורנ טימ-ןלַאֿפ סע

 ןזלעפ יד ןשיווצ ןבירעצ טרעוו ץלַא ןוא

 .ךייט ןקידנלַאפ םענופ סעלדוק עקידנעמָארטש יד ןוא

 ,יירשעג א סױרַא טמוק םוחת ןופ ,ןטנוא ןופ

 ,ןלעוװ עקידנלַאפ יד ןופ יירשענ-הסיסג רעד

 ,לימ-םוניהיג רעד ןיא ןבירעצ ןרעוו סָאװ

 ןמפול רעד ןיא ףיוא ךיז טביוה'ס

 ,רעסַאװ םענעבירעצ םענופ ןקלָאוװ רעקידנעמיוש-סייוו ַא
 ןקלָאװ ןקידנעמיוש םעניא ןוז יד ןיירַא ךיז טסייר סע

 ןגיובנגער ןופ ןרעייפ טימ ךרודַא םיא טכעלפ ןוא

 ..םיומ ןופ שינמייהעג סָאד גיוא ןכעלשטנעמ ןרַאפ טלעטשראפ ןוא

 ,ךיוה רעד ןיא ךיז טסינ סָאװ ,ךייט רעד זיא ןברָאטשעג

 .לָאט ןפיט ןיא ךייט רעיינ א ןרָאװעג זיא ןריובעג ןוא

 ,םירמט עשרעדניק טימ ,ךעלעמַאּפ

 .עטערָאק רעפימ רעד ןיא ךייט רעד ךיז טסילפ

 . .. . ךייט םענעריובעגייינ םענופ גָאט רעטשרע רעד זיא סע
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 שטיגב-ימַאימ ןיא

 ("ןז ןײז וא ןַאמסַארג; ךוב ןופנ

 ןופ דָאזיּפע רעד ןורכז ןפיוא ןעמוקעג ןענַאמסָארג קיזייא זיא םע - , ,

 סָאד זיא טָאטש ַא .סיזירק ןכָאנ ,ןברוח ןכָאנ טָאטש יד טעז רֶע .שטיב-ימאימ

 ..הברוה א ןעוועג זיא סע ?ןעוועג

 ןיא ןיוש ,דנַאל ןיא "יטירעּפסָארּפ , ןופ ןרָאי עטשרע יד ןעוועג ןענייז סע

 ןיא ןירַא זיא עקירעמַא רעדייא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד

 -רעביא .סעירטסודניא-המחלמ רַאפ טעברַאעג טָאה דנַאל סָאד .המחלמ רעד

 ןענייז סָאװ ,ןזייא טלַא טימ םרעלדנעה .םיריבנ עיינ ןעמוקענפיוא ןענייז טכַאנ

 -ץנפיוא ןוא ןגָאװ-ןוא-דרעפ ןקידעקסארט א טימ ןרָאֿפעגמורַא ןטכענ טשרע

 ,םירחוסילָאטש-ןװא-זייא ןרָאװעג ןענייז ,סעטַאמש ןוא ןזייא טלַא טפיוק

 רעלדנעה ןוא םסנלָאװ ןופ רעלדנעה טימ ךיוא ענעגייא סָאד .םירידא-םיריבנ

 -יילק ןוא עיצינומַא רַאפ טרעדָאפעג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ ,ץלא .רעדעל ןופ

 סע .קרַאמ ןכעלּפעשסיױא-טינ ַא ןנַארקעג לָאמַאטימ טָאה ,ןטַאדלָאס רַאפ גנוד

 רעביפ רעקיטכיר רעד רָאנ .קרַאמ ןיא תורוחס טלעפעגסיוא לָאמאטימ ןבָאה

 .המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא טרעקַאלּפעצ טשרע ךיז טָאה יטירעּפסָארּפ ןופ

 טפושיכעגרעטנורַא טָאה שזדילוק סָאװ ,ןמ ןופ ןנער א יו ןעמוקעג זיא סע

 -רַא עטושּפ רָאנ ,ןטנַאקירבַאפ ,ןריקנַאב ,םירחוס רָאנ םינ ,ןיינ .למיח ןופ

 תורוחס .יטירעּפסָארּפ ןופ םָארטש ןקרַאטש ןטימ ןעמואוושעג ןענייז רעטעב

 ןבָאה טנַאה רעיינ רעכעלטיא טימ ןוא ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאנעג ןענייז

 ךיוא זיא ױזַא ,תורוחס טימ יו ןוא .ךאפנעצ ןגיטשענ ,ןזיירּפ יד ןבייהענ ךיז

 -סָארּפ רעד-טָא טימ ןוא .טנעה-רעטעברַא ףיוא גערּפכָאנ רעד סיורג ןעוועג

 סָאװ ,ןבעל ןופ דרַאדנַאטפ ןלעירעטַאמ םענעביוהעגילענש םעד טימ ,יטירעּפ

 -רַא .םוסקול ךָאנ געיעג ןיײמעגלַא ןַא ןכָארבעגסױא טָאה ,טכַארבעג טָאה יז

 תורוחס .יטירעּפסַָארּפ ןופ םָארטש ןקרַאטש ןטימ ןעמואוושעג ןענייז רעטעב

 ,ּפערט-רעייפ ןוא רעכעד ףיוא טכענ-רעמוז עסייה יד ןיא טפול רעייז טּפעשעג

 .רעדלעוו ,ןכייט ,גרעב ,ןגערכ-םי ןַארַאפ ןענייז סע זא ,ןענופעגסיוא ןבָאה

 רעד טשרעוצ .רעטניוו ייס ,רעמוז ייס ורּפָא ףיוא ןרָאפ ןביײהעגנָא טָאה ןעמ

 ,רעטעברַא יד ךָאנרעד ,טייקכעלנעמראפ ןדארג ענייז עלַא ןיא ,סאלקלטימ

 גנומערישַאב ןוא ץוש ןכוז ןעמונעג ןבָאה עלַא --- ,טּפַאשמערַא רעד וליפא זיב

 -ָארטש ַא ןביײהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,ןעיינש ןוא ןטלעק עקידרעטניוו יד ןופ

 םעד וצ ,םי ןופ טביורעגקעװַא טָאה ןעמ סָאװ ,לזדניא םענעדלטאנ םעד וצ ןעמ

 א רעביא-טבעל שטנעמ רעד ואוו ,שטיב-ימַאימ ןופ ּפמוז ןטנקירטעגסיוא
 ןבָאה דַארנג ןכעלטיא ןופ ןלעטָאה עטיובעגפיוא טשרע ,ץיינ .טנגוי עטייווצ

 רעטלַאק רעד ןופ ןשטנעמ סָארטש םעד רַאפ ןרימ יד ןפָא ןטלאהעג ,טרַאװעג

 | .קרָאי-וינ טָאטש

 ,דיַאס-טסיא רעקרָאירינ רעד ןופ רעניואוונייא ערעדנַא רעטרעדנוה יוו
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 רעד ןופ תוגרדמ עלַא יד ןעננאנעגכרודַא ןַאמסָארג עילימאפ יד ךיוא זיא

 .יטירעּפסָארּפ-המחלמ

 ןוא ,ימַאימ ןיא ןכָארבעגסױא טָאה עירעטפיה-טיעטסעז-לעיר יד ןעוו

 קידנעגננערב ,דנַאל ןצנאג םעד ןופ ןיהַא ןעמָארטש ןעמונעג ןבָאה ןשטנעמ

 ןרעוו וצ עינאמ רעייז ןיא ,ןבָאה ייז סָאװ ,טלעג טרָאּפשענּפָא רעייז ךיז טימ

 סָאװ ,ןטקעּפסָארּפ -- ,טיעטסע-לעיר ןיא ןגיילוצניידא טנערבעג ,ךייר לענש

 ןיא עדנאנַאּפָארּפ רעייז ןיא טרעדלישעג ןבָאה ןטנַאלוקעּפס-טיעטפע-לעיר יד

 ןייז ןטלאהעגקירוצ ,ןַאמפָארג קיזייא ,רע טָאה -- ,ןברַאפ עקיזָאר עכלעזַא

 ןיא טינ ןענייז רימ , .ימַאימ ןיא תואיצמ ןעלדנַאהנייא ןופ עילימאפ ענעגייא

 טגַאזעג רע טָאה -- ,"טפעשעג-לעטָאה ןיא ןענייז רימ ,טפעשעג-טיעטסע-לעיר

 -אבדנורג טימ ,ןשטנעמ -- ,ןעמוקעג זיא ךַארק רעד ןעוו רָאנ .עילימַאפ ןייז

 ףיורעד ייז ןבָאה טלָאצעגנייא -- ,לּפיוו עדוי-ימ ןעוועג טרָאד זיא סָאװ ,ץיז

 רעטרַאּפשעגּפָא רעצנַאנ רעייז ןעוועג ךָאד זיא סָאװ ,לייט םעניילק א רָאנ

 ןייק טאהעג טינ קנעב יד ןיא עטַאר רעטייווצ רעד 'ייב ןבָאה -- ,לַאטיּפַאק

 ,ןעמוקעג זיא ךַארק רעד ןעוו --- ,םײהַא ןרָאפ וצ טםעליב-ךךַאב א ףיוא טלעג

 -עיצקא עניילק א טעדנירגעג טָאה רֶע .סענזיב וצ ךיז ןעמונעג ,קיזייא ,רע טָאה

 רעד ןופ ןַאלּפַאק סירָאמ ןופ גנוקילײטַאב רעליטש רעד טימ ,טפאשלעזעג

 ,ןעגנומענרעטנוא ענייז עלַא טריצנַאניפ ןיוש טָאה רעכלעוו ,קנַאב-טיעטס

 ןעמוקעגנָא רע זיא ,טנאה ןיא םינמוזמ עטלַאק טימ ,"שעק דלָאק , טימ ןוא
 .ימאימ ןייק

 ןיא טקידנעראפ טינ ,רעזייה .הברוח עסיורג ןייא ןעוועג זיא טָאטש יד

 רעזייה לייט .ןטעלעקפ עקידרענייב עשיטנַאניג יו ןביוהעג ךיז ןבָאה ,ייבעג

 -רַאפ זייוולייט טימ ערעדנַא ,טנעמַאדנופ םעד ןופ רעטייוו ןעגנַאגעג טינ ןענייז

 יד .םערוטש-ןאגַארוא םעד ןיא ןלַאפעגנייא בלַאה רעדָא ,ןקָאטש עטרעיומ

 נרעב טימ ןפרָאװרַאפ ןוא טגיײלרַאפ ןעוועג ןענייז ,ןסַאג עטלָאזעג רעדָא ,ןסַאנ

 -טָארד ,ךעלב ,ץליהעג ,טנעמעצ ,ןייטש ,לגיצ ,ןסלער-לָאטש ,ןלַאירעטַאמ-יוב

 ענג טינ ךיז טָאה רענייק ,ףיורעד טקוקעגמוא טינ ךיז טָאה רענייק .גרַאװ

 טשרע סָאוװ ,ןלאירעטַאמ עקידנגיל-רקפה יד דרע רעד ןופ ןבייהוצפיוא טעּפַאװק

 םימ טצַאשעג ,טנעה יד ןופ ןסירעג ייז ןעמ טָאה קירוצ געט עטלייצעג טימ

 יד ןשיווצ ,תוברוח יד ןשיווצ טיירדענמוא ךיז ןבָאה ןשטנעמ .ךיילגוצ דלָאג

 ,רעזייה עטיוברעד-טינ יד ןשיווצ ,טסימ יו ענעפרָאװעגנָא ,ןלַאירעטַאמ גרעב

 סָאװ ,ץלַא ,טגָאמרַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא ייז ןיא טםנײלעגנײרַא ןכָאה ייז סָאװ

 טקָארברַאפ ייז ןבָאה ץלַא .טלענ-ןמוזמ םעד רַאפ ןנירקסיורַא טנַאקעג ןבָאה ייז

 זיא ןטכענ טשרע .ןעיוב וצ רעזייה יד ןיא ,"סטַאל , יד ,דנַאל רעקיטש יד ןיא

 ערעייז ןופ טייקרעכיז יד ,גנונעּפָאה רעייז ,ןגעמרַאפ סיורג רעייז ןעוועג סָאד

 -מורַא ,ןטָארטעג ייז ןבָאה טנייה .ןבעל ןצנַאג ןפיוא טיורב רעייז ,ןרָאי עטלַא

 טימ ,ןעגנונעּפָאה ערעייז עלַא ןופ םירבק יד ףיוא ,םילבא יוװ ,ךיז טיירדעג

 -ענּפַא ןבָאה קנעב יד .תובצמ עקיטעמוא ,עמוטש -- רעזייה-ןטעלעקפ יד
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 טינ ןבָאה ןיילַא ייז ןוא ,םוטנגייא סָאד ןעמונעגקעווַא ,טידערק םעד ןסָאלש

 .ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד ואוו ,ךיז ןָאטוצניהַא ןיהואוו ,ןסע וצ סָאװ טַאהעג

 .קנעב יד ןופ "סעשזדיעגטרָאמ , יד ןעמונעגרעביא טָאה ,ןַאמסָארג ,רע

 .ךיז ןבָאה קנעב יד ,ןטָאבעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןזײרּפ יד ףיוא ןעמונעגרעביא

  טָאה רע .תוכוח עטכעלש יד ןופ םינפוא ץלַא ףיוא ןרעוו וצ רוטּפ טלייאעג

 -רַאפ ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,רעזייה ,םי נערב םייב דנַאל רעקיטש ןבילקענּפָא

 טָאה רע .ןברוח ןטסערג םעד טכַארבעג טרָאד טָאה ןַאגַארוא רעד לייוו ,טזָאל

 ,טגָאזעג רע טָאה ,"ןעמוקייב ךיוא םי םעד טעוװ ןעמ, .טַאהעג ארומ טינ

 רעמ ,לָאטש רעמ טימ ,רעזייה עקרַאטש ןלעטשפיוא ןפרַאדַאב טעוװ ןעמ

 | ."ןַאטעב

 רעציזַאב-דנורג ,ןרענַאילימ עקיטכענ .סיפָא ןא ןיא ןציז ךיז טעז רע

 ןעייטש ,ןעמענ טימ ןשטנעמ ,ןשטנעמ עקידובככב ,"ןסאג, עטסעב יד ףיוא

 ,עכיילב .םמעדייא ,ןיז ,רעבייוו ערעייז טימ ןעמוקעג ןענייז לייט .םיא רַאֿפ

 .טנעה עקידרעטיצ .ןניוא עטיור ענעקַארשרעד .רעמינּפ עלעג

 סָאװ ,לטנעצ א רַאפ ןגעמרַאפ ץנאג רעזדנוא ןעמונעגקעווַא טָאה ריא --

 ריא .טולב רעזדנוא זיא סע -- .םיא וצ רענייא טהנעט -- ,טרעוו זיא סע

 -רַאפ ץנַאנ רעזדנוא .זדנוא טימ סיוא ךיז טכיילג .ןבױרַאכ טינ זדנוא טנָאק

 .ודנוא ןופ ןעמונעגקעווַא ריא טָאה ןנעמ

 ןוא טראה קינייוועניא רָאנ ,עיטַאּפמיס טימ ןשטנעמ םעד ןָא טקוק רע

 .טלַאק

 טכיילענסיוא ךיא בָאה ,ןכיילנוצסיוא טאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ---
 סָאװ ,עקיצנייא סָאד .ןתובייחתה ערעדנַא ןייק טינ בָאה ךיא .קנַאב רעד טימ

 ןופ ןרָאפוצקירוצ טעליבדךַאב א ךייא ןפיוק וצ זיא ,ךייא רַאפ ןָאט ןַאק ךיא

 .ןעמוקעג טנייז ריא ןענַאוװ

 -דניווש רעמינּפ עקישַא ערעייז .סנטָאש-ןשטנעמ יד ,טציא ייז טעז רע

 .םיא ףיוא ןצָאלג ןגיוא ענעכַארבעגניײא יד ,רעמצניפ רעד ןיא םיא ראפ ןעל



 ןייּבש ריה ץ" ר 8
 1880 ןיא ןריובעג

 1911 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1948 ,טסוגױא ןט17 םעד ןברָאטשעג

 עקירעמַא
 ("עקירעמַא רעביא; ךוב ןופ טנעמגַארפ)

 -טגנָא לָאמ ןטשרע םוצ ךיא ןיב גָאט-ןעיסָא ןקידנגער ,ןטלַאק א ןיא

 ןביוהעגנָא טָאה ץראה עשידיי סָאד ןיהואוו ,חנידמ יד -- עקירעמַא ןייק ןעמוק

 .ןגָארמוצרעבירַא ןעננונעפָאה עריא

 ןָא טרַאּפשעגנָא ןענאטשעג ךיא ןיב עזייר ןיימ ןופ געט ףניפ עצנַאג יד

 רעודנוא רעטניח טביילב סָאװ ,געוו ןקימיוש םוצ טקוקעג ןוא שטנעראּפ

 -עגנָא ןענייז רימ ןענַאװ ןופ ,טייקטייוו רעטלבענרַאפ רעד וצ טקוקעג :ףיש

 ןוא עביל ואוו ,הנידמ יד ןעזרעד לָאמ ןייא ךָאנ שטָאכ טלָאװעג ןוא ,ןעמוק

 ןיילַא טלָאמעד בָאה'כ .רעסַאװ רעייז טימ םענייאניא ןשטנעמ ןעקנירט סַאה

 ..ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ואוו ,דנַאלסור זָאלרַאפ ךיא סָאװרַאפ טסואוועג טינ

 זָאלרַאפ קיביײיא ףיוא ,קיבייא ףיוא זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה זייוונטייצ

 -ַאבמוא םעד ןיא ןבױהנָא ךיא לעוװ ןבעל םעיינ ץנַאנ ַא ןוא דנַאלסור ךיא

 | .עקירעמַא טסייה סָאװ ,דנַאל ןטנַאק

 ערעסערג יד ןיא וליפא רעדָא ,עניילק יד ןיא ,דנַאלסור ןיא קידנציז םורָאװ

 -נעל עיינ ןופ קידנטכַארט ,ןעמייה עיינ ערעזדנוא ןופ קידנטכַארט ןוא טעטש

 יו ,קנַאדעג רעזדנוא רַאפ טנַאקַאבמוא ױזַא םינ דנַאל םוש ןייק טביילב רעד

 א ןיוש ואוו ,דנַאל סָאד טלקיװעגמורַא זדנוא רַאפ זיא תודוס טימ .עקירעמַא

 טרעוו סע סָאװ ,ץלַא .םייח ַא ךיז רַאפ טיוב קלָאפ רעזדנוא ןופ קלח-טרעפ

 לכיבהשעמ א ןופ יו טגנילק ,עקירעמַא ןופ ןטרָאד זדנוא ייב טלייצרעד

 ןייק עקירעמַא ןופ קירוצ ןרָאפ וצ רעצימיא לָאמַא טמוק ןוא .ןעמונעגסורַא
 יו ,רעגילק סעּפע טדער ;עקימורַא יד יו שרעדנַא סיוא רע טעז ,דנַאלסור

 יד -- ןלייצרעד טרעהעג ךס ַא ןוא ןעזעג ךס א ,ךס א טָאה סָאװ רענייא

 ןוא רימ ןביולג ,הנידמ רענעדלָאג רעד ןופ טלייצרעד רע סָאו תוישעמ
 .םינ ןביולג

 טָאטש ַא ןיא זַא ,קידנציז דנַאלסור ןיא ,ןלעטשרָאפ ןעד ךיז ןעמ ןָאק יצ
 םעּפעשט רענייק ןוא ןדיי ןָאילימ ןבלַאהטרעדנא רשפא ןעניזאוו טרָאד ץעגרע
 ?ןעשעג סָאד זיא ןעוו ןוא ױזַא יו . . , ? םינ יז

 ןשיסור א ףיוא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא לָאמַא זיא ךייא ביוא זַא ,םורָאוװ

 ןפומש ןוא ךיז ןסיומש ןרישזַאסַאּפ ,ןייגקעװַא ךיז טביילק גוצ ַא :לַאזקָאװ
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 טי טא טי

 -עגנייא טימ עמַאמ א טייטש טייז א ןָא ץעגרע ןוא .ךעלקעּפ ערעייז טימ ךיז

 8 ןופ יו ,טנַאװ ןָא ּפָאק ךיז טגָאלש ןוא ןגיובעג ןעיירד ןיא ,ןקַאב ענעלַאפ

 טיימש עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ואוו ,ןָאגַאװ םוצ ןגיוא עריא ךיז ןפייר םולח ןזייב

 :םעשטּפעש ןוא רעטכָאט עטרעמַאיעגפױא ,עטגָאלקעגסיױא ןַא

 ,ןגָארטרעכבירַא טינ סע לעוו'כ םורָאװ ,ףיוא רעה ,עמַאמ ---

 ןיא ךייא ןוא טנייוועגטימ ליטש רעד ןיא טָאה ץרַאה רעייא ?סָאװ ,ונ

 טימ ,עקיצנייא יד טָא ןופ זַא ,עגר רענעי ןיא ןרעלק וצ ןלַאפעגנייא טינרָאג

 רענעי ףיוא טרָאד ץעגרע ןעיובפיוא טעטש ךיז ןלעוו ,ענעשאוועג ןרערט

 ןעמוקַאב תוחוכ עיינ ךָאנ ןלעוו םנבעל עטנקירטראפ ענעי טָא זַא ; םי טייז

 .ןבױהוצנָא יינ'ס ףיוא ןבעל א

 רעטניהַא טכיילבעג ךיז טָאה סָאװ ,געוו ןקימיוש םעד ףיוא קידנקוק ןוא

 ,הנידמ ַא סיוא םעז סע ױזַא יו ,ןלעטמשרָאפ טלָאװעג ךיז טָאה ,ףיש רעזדנוא

 טרעטייוורעד ךיז טָאה ףיש רעזדנוא רעמ סָאװ רעבָא ,עקירעמַא טסייה סָאװ

 דליב סָאד קנַאדעג ןיימ ןיא ןרָאװעג זיא רעטלבענרַאפ ץלַא עּפָאריײא ןופ

 .ןגָארטעג ןרָאװעג ןיב'כ ןיהואוו דנַאל םענופ

 ,טראװעגּפָא טינ רענייק .טננעגַאב טינ רענייק ךימ טָאה גערב םייב

 ןענעפעפיוא ןסייהעג רימ טָאה סָאװ ,רעטמַאַאב-לָאצ רעד רשפא רעסיוא

 .לקעּפ ןיימ

 . . . ןדיי ,ןדיי ,ןדיי .ןסאנ יד ןיא סױרַא ןיב ךיא

 םָאוו ,ןסאג עקימורא יד ןוא ייוודָארב טסיא וצ ןנַאלשרעד ךיז בָאה'כ

 עז םולח ןיא זַא ,טכאדענסיוא ךיז טָאה רימ ןוא ,סױרַא ריא ןופ ךיז ןטכעלפ

 .ןרָאי עננַאל ,עגנַאל ןיוש ךיז טיצ סָאװ םולח ַא .ץלַא סָאד ךיא

 -קץּפ יד טייל עטנָאלּפעג ערעזדנוא ןבָאה דנַאל ןכעלקילנ ןופ לעווש םייב

 -טיירב רעיירפ ,רעכעלדנעמוא רעד רָאפ ךיז ןקָארשרעד ; ןפרָאװענּפָארא ךעל

 ןענייז לעווש םייב ןוא -- סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ךיז טנפע סָאװ ,טייק

 ץעטפדורעג ,ענעקַארשעג .ןטלאהַאב ךיז עלעקניוו ַא ןיא ;ןבילבעגנ עלַא ייז

 ץלעקניו עטסנעלק סָאד דנַאל ןטסיירפ םעד ןיא ייז ןבָאה ,גנַאל תורוד

 .ןעמונרַאפ

 טפיוקרַאפ טירטס רעטסעה ןיא ;לּפע ןדיי ןפיוקראפ טירטס ווָאלדול ןיא

 טָא טסערּפענּפױנוצ ךיז ייז ןבָאה ,טייז ייב םייז ,ננע ױזַא ןוא .גנירעה ןעמ

 -םעטמש ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןופ ןטייצ ענעדישראפ ןיא ןענייז סָאװ ,עלא יד

 .תולד ןייז טימ רערעדעי ,ןעמוקענ ךעל

 -- קרָאי-וינ םָאמש יד ןוא

 ןוא םירעדעג ענרעזייא טימ ןוא ,ןייטש ןוא לָאמטש ןופ שינעפעשַאב א

 ױזַא -- קיצלירג ױזַא ןּפַאלק ןוא ןקורמ ױזַא ןשיור סָאװ ,ןוורענ ענעלַאטש

 עטשרע ענעי ןיא ןעזעגסיוא םעטש עלַא ןופ עטסקידריווקרעמ יד רימ טָאה

 וצ ןוא ןוורענ עטננערטשעגנָא טימ ןעגנאנעגמוא ןיילַא ןיב'כ ןעוו ,ןדנוטש

 .טרעהעגוצ ךיז ץלַא וצ ,טקוקעגוצ ךיז ץלַא
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 ק ר ָא י-ןינ

 ("עקירעמא רעביא, ךוב ןופ)

 ,טנַאקַאב רימ ןענייז טלעוו רעטמיירב רעד ןיא טעטש עסיורג ליפ . . ,

 .ןכיילנ טינ קרָאידוינ ךיא ןָאק ייז ןופ רענייק וצ רעבָא

 זַא ,ךייא ךיז טכַאד ,ןסַאנ עריא ןיא םוא טעשזדנָאלב ריא זַא ,זירַאּפ

 טנאה ןייא ; ןרָאװעג טיובעג טנַאה ןייא ןופ זיא טָאמש עסיורג עטלַא יד טָא

 טסַאּפ ,ךָאנ טבעל טנַאה יד ןוא ,לָאמַא רָאנ ךָאנ ,טנכייצעגנ ןַאלּפ ריא טָאה

 םינ ואוו :ןצנַאנ ןיא ןרעוו ןברָאדרַאפ טינ לָאז םינּפ רעטלַא רעד זַא ,ףיוא

 ןעמ ,טעטַאלרַאפ ןוא טעוועריצרַאפ ,טברַאפעגוצ ,טשירפעגּפָא ,טצוּפעגוצ ואוו

 ּפָאק ןעיורג סנטלַא םעד רוד רעיינ רעד לָאז -- ,רעטקַארַאכ ןוא לימס ּפָא טיה

 -רַאי ןרעדנַא םעד ןטערט טינ ױזַא טרעדנוהרָאי ןייא לָאז ; ןכעוװשרַאפ טינ

 ,ּפָאק ןפיוא טרעדנוה

 -- קרָאיוינ רעבָא

 : טָאמש יד ןעיוב ייז --- הזנור טימ ךיז ןשיווצ ןבעל סָאװ ,טנעה ייווצ

 -נַא יד ,לגיצ ןופ טרעיומ ענייא .טרעטשעצ -- ערעדנַא יד ,טיוב טנַאה ןייא

 א רַאפ ןייטש ןוא לָאטש ףיונוצ טּפעלש ןוא ןינב םעד ּפָארַא טפראו ערעד

 סַאג א ךרוד טייג ריא .טקרעמַאבמוא טעמכ טעשעג סע .םחוימ ןקיקָאטש-ןעצ

 ןענייז רעזייה עקירעדינ יוו טקרעמַאב טשינרָאג טָאה ריא ןוא ,גָאט ךָאנ גָאט

 .ןסקָאװעגסיװא ערעכעה ןענייז ץַאלּפ רעייז ףיוא ןוא ןרָאװענ ןגָארטעגּפָארַא

 גָאט ןייא גָאט .ןזלעפ ןוא ןייטש ףיוא רעביא ךיז טיוב ןוא ךיז טיוב קרָאי-וינ

 ,רעטצנעפ רעייא רעטניה לָאמַא .טימַאניד טימ טנורג םעד ןעמ טסייר סיוא

 ןופ שזא ,טנורג ןזלעפ רעד ךיז טכערב בוטש רעייא רעמנוא שממ לָאמַא ןוא

 ךייא טרעמיק סע .טינ םע טרעה ריא רעבָא .סױרַא ךייא סע טרעדיילש טעב

 אזא טימ ןוא .ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןיילַא ריא טייז ןייטש ןיא יוװ ךיילג ,טינ

 טפָא זַא ,שינערעקרעביא יד רָאפ ָאד טמוק ּפָאלַאנ ןדליוו אזַא ןוא ,טייקלענש |

 -ַאטש-ייוצ א ןרָאװעג זיא לזייה ןרעצליח ַא ןופ -- טפערט שינעלייא ןיא

 ;רעטַאעט א -- רעטסיולק ןופ ; רעטסיולק א -- רעיומ ןופ ; רעיומ רעקיק

 דרעפ רַאפ לאמש א לוש רעשידיי רעד ןופ ;לוש עשידיי א -- רעטאעט ןופ

 טימ טקוק סָאװ ,רעצַארקנקלָאוװ-לכעבענ ַא -- לַאטש ןופ ;ןליבָאמַאטיוא ןוא

 . . . רעצַארקנקלָאװ עטסוי יד ןופ ןציּפש יד וצ הענכה

 ןוא גנַאל ,טנכערעגסיוא טינ ױזַא ,טָאטש ןופ טינש רעצנַאג רעד ןוא

 .טסערּפעגּפיױנוצ רעוויר-טסיא ןוא ןָאסדָאה --- ןכייט ייווצ יד ןשיווצ ,לָאמש

 טימ ,יוו טינ יבַא ,רעטעוועגירטסרַאפ ,רעקילייוװטייצ ַא זיא טינש רעד

 -ילייווטייצ יד ,יז טקוק ךעלעקניוו עלַא ןופ .בעוועג ץרַאװש א םעדָאפ עסייוו

 ןענייז ,ןעור טינ עלייוו ןייק ןענַאק סָאו ,עשיגרענע ןשטנעמ .סיורא טייק

 ןיא ןוא טלעטשענּפָא ךיז עלייוו א ףיוא ; דמערפ רעד ןופ ןעמוקעגנָא רעהַא

 ןיא .טּפעלשענגפיונוצ לָאמש טימ ןייטש גרעב עצנַאג עלייוו רעניילק רעד
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 א ךינ ףיוא ,ןפרָאװעגּפָארַא -- ןרָאװעג ןיילק זיוה'ס זיא ,טלעטשעגפיוא זיוה

 :ּפעק סנעמעלַא רעביא ץזָאלעגקעװַא ןענַאב יד ךינ ףיוא ,טיובעג ערעסערג

 טפיול ןַאב יד ןוא ,ןסלער םעד רעביא ,ןזייא סעבאטש טיירב ןוא גנעל ,ןלייז ריפ

 .ןוורענ יד טסיירעצ ,ןליפעג יד טּפמעטרַאפ ,טלעוו יד טבױטרַאפ ןוא ןיוש

 .ןקוקוצמורא ךיז טייצ ןייק טאהעגנ טינ ,ןעשעג זיא'ס ןעוו טינ טסייוו ריא

 ןַאב יד שטָאכ ןוא .ןפָאלרַאפ רעדנואוו רעד זיא טכַאנ ןייא ןיא טעמכ

 ןענָאילימ יד ןופ טייקכעלמעווקאב רעד ראפ ןרָאװעג טכארטענוצ זיא ןביוא

 ךיז ןעניפעג ןענָאילימ עלַא יד זַא ,ױזַא סיוא טמוק ךָאד ןוא ,רעדניק-ןשטנעמ

 רעביא ךיז טגָארט יז ןעוו ,ןַאב יד ןוא ,דרע רעד ףיוא ,ןטנוא רָאנ סנמסיימ

 לטיה סָאד ןקורוצּפָארַא --- ןבילברַאפ סנייא זיולב זיא טלָאמעד ,ּפָאק רעייז

 : ליטש רעד ןיא ןטכארמ ןוא ןרעיוא יד רעביא

 !ןפיױלטנַא וצ ןענאד ןופ טָאג ןיוש רימ טפלעה יווװ ---

 עדעי טייב סָאװ ,גנוניישרעד א -- רָאנ ,טָאטש ןייק טינ זיא קרַאי-וינ

 רָאנ טינ ,גָאט ַא לָאמ ןביז ָאד ךיז ןטייב ןטניוו יד רָאנ טינ .םינּפ ריא העש

 ,דרע רעד רעטנוא ךיוא רָאנ ,עלייוו עלַא ךיז ןטייב דרע'רד ףיוא רעזייה יד

 םרעוו טרָאד ךיוא ,ךיז ןעניפעג טָאטש רעד ןופ םירעדעג ענרעזייא יד ואוו

 ריא ואוו ,טייג ריא ואוו .טכַאמעג סעיצַארעּפָא ערעדנַא גָאט ןיא לָאמ ןביז

 רעד ןיא ןייא ךיז טקוק ריא זַא ןוא ,ןסירענפיוא סָאנ קיטש א זיא ,טיימש

 ןוא ןרער יד ןוא סעניר יד .רענייב ערעייא ךרוד לטפערפ ַא שזַא טפיול ,ףיט

 סנייא ,ןרעדנַא םעד רעביא סנייא ןעייג סָאװ ,עלָאמש ןוא עטיירב ,ןביורמ יד

 יז ןרעוו ךעלגעט-נַאט .ןטכָאלפעגכרוד ןוא ןגיוצעגכרוד ,ןרעדנַא ןרעטנוא

 .ערעגנעל ףיוא -- עצרוק ;ערעטיירב ףיוא עלָאמש -- ןטיבעג

 ,ןעמוקעגרעבירַא רעהַא ןענייז סָאװ ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ רעדניק יד

 ןוא טנעה גָאט ןיא לָאמַאכָאנ טנרעלענסיוא ךיז ,טלדייאעגנסיױא ךיז ןבָאה

 גנַאנּפָא רעד ,ןרָאװענ ןיילק זיא רעסַאװ ןופ סולפוצ רעד ןוא ,ןשַאוו וצ םינּפ

 ךרוד ,ןרערדָאפעלעט ןוא-ףַארגעלעט .ןרָאװעג לָאמש וצ זיא ןרעקַאוװ יד ןופ

 .דרע רעד רעטנוא ץלַא . ...טָאטש קע זיב קע ןופ ןפיול ווירב עכלעוו

 ןוא-לַאמעמ רעד ןופ ךיוב םענעלָאטש םעד ןיא ,דרע רעד רעטנוא ,טרָאד

 ןליונק רעטצניפ רעד ןיא סָאװ ,םירעדעג ענעלָאטש יד ; טָאטש-רענרענייטש

 ...ןביוא טרָאד ּפָאק ןופ ןובשה ןפיוא טסקַאװ ךיוב רעד .ףיט רעד ןיא ךיז ייז
116 

 וָא ס ד ָא ה ר ע ר

 ("עקירעמא רעביא, ךוב ןופ טנעמגַארפ)

 םוצ זיא רע .דנַאל ןיא ָאד ךייט ןייא רימ זיא רעייט ןוא ביק ר
 : ןצרַאה ןיימ וצ ןטסטנעַאנ

 .ןָאסדָאה רענייש רעד זיא סָאד
 .ךייט רערענעש ןייק ָאטינ .רעסַאװ רענעש ףייק דנַאל ןיא ָאד ָאטינ

 זיא ןייש ךיוא .טכַאזַאב ךיז טגָארט רעסַאװ ןייז ןוא ,ףיטמ ןוא יולב זיא רע
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 .רעקיטש ףיוא חמשנ יד טייקנייש ריא טימ טסייר ,ןָאנערָא ןיא עיבמָאלָאק יד
 -נוט ןוא רעמיוב עקיבייא ןשיווצ םָארמש רעטיירב רעיולב ךעלנירג ריא --
 זיא ךָאד ןוא ,ןָאסדָאה ןופ רעננעל ךיוא זיא ָאיבמָאלָאק יד .רעדלעוו עלעק
 .עקירעמַא ןופ ןכייט יד ןשיווצ ךיימ גנילביל ןיימ ןָאסדָאה

 -- ,סעגערב ענייז ייב סנעניגַאב יד ןוא ןָאסדָאה םייב ןטכַאנרַאּפ יד
 טנגנעג עס יור ג א רָאנ סָאװ ,דובכה תארי םענעי טםימ לופ טרעוו ץראה'ס
 טייצ רעד ןיא ןוא העיקש רעד ןופ םייצ ןיא ןפורסורַא ןזעוו רעייא ןיא ןַאק
 ןעמענוצפיוא טייצ טָאה רע .טינ ךיז טלייא ןַאסדָאה רעד .גנַאגפיואנוז ןופ
 ,ןזלעפ עטרעמיובַאב ןוא ,ךעלנרעב ענירג יד ןופ סנטמָאש יד שינעפיט ןייז ןיא
 -ימ ןייז רעביא ךיז ןניוב סָאװ ,טסברַאה ןיא ענעדלַאנ ןוא רעמוז ןיא ענירג
 ,ןפיש-סנירק עיורג סעקירעמַא ךיז ףיוא רע טלַאה עדריוו ַאזַא םימ .שינעפ
 רעביא עזייר רעייז ןופ לָאמַא ןָא ןעמוק סָאװ ,טסעג עטסנרע ענעלַאטש יד
 -נעל עטייוו עדמערפ ןוא ענעגייא ןופ סעגערב יד ןשאװ סָאוװ ,ןעמי עסיורג יד
 רעד ןטַאטשוצּפָא טיזיוו א ייז ןעמוק ,ןיירַא ןָאסדָאה ןיא ,רעהַא ןוא ,רעד
 ןענייז תודוס ךס א ,תוישעמ ךס ַא ;קרָאירינ :דנַאל ןופ טָאטש רעסיורג
 ןטימ ףױרַא רעמוז ךיז טזָאל ריא זַא .ןָאסדָאה ןופ סעגערב יד ייב ןנרָאברַאֿפ
 .ךעלעקניוו ענעגרָאברַאפ עלַא ןופ סעדנענעל סױרַא ךייא וצ ןקוק ,רעסַאוו

 שזַא ןפיולרַאפ קלָאפ רענַאקירעמַא ןופ ןעלצרָאװ יד זַא ,ריד ךיז טכַאד סעּפע
 סענערב יד ייב קידנציז .הקיני רעייז ןעיצ ייז ןענַאוװ ןופ ,ןָאסדָאה םוצ זיב
 מרָאד יו ,תובשחמ עקיניזטכייל ןייק ןמכארטמ טינ ריא טנָאק ןָאסדָאה ןופ
 -- -- --- ...יֿפים-ים-ימ רעד ןופ סעגערב יד ייב

 ןיא ךייט ןייק לייוו ,ןצרַאה םוצ ןַאסדָאה רעד רימ זיא רעמנעענ ךָאנ ןוא
 -לֵא רעד ןיא ןטלעוו עלַא ןופ טסעג ליפ ױזַא ןעמונעגפיוא טינ טָאה ָאד דנַאל
 ןרעוו וצ ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןעמוקעג רעהַא ןענייז סָאװ ,טלעוו רעט
 ןקע עלַא ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןפיש תורוש ,תורוש .רעדניק סעקירעמַא
 רעוו ,ןעמוקעגסױרַא טסעג ןענייז ןפיש יד ןופ ןוא ןָאסדָאה ןעיולב םוצ טלעוו
 ןעמעלַא ייב רעבָא ,ןקילב ערעטנומ טימ רעוװ ןוא ןגיוא עטנייוורַאפ טימ
 רעיולב רעד ןוא ,לָאמ ןייק יו קראטש ;טּפַאלקעג קרַאטש ץיראה'ס טָאה
 רשפא ןוא .ןעמונרַאפ רעצרעה ענעקַארשעצ יד ןופ ןּפַאלק סָאד םָאה ןַאסדָאה
 -ַאב טימעג רעייז טָאה םייקיולב עקיאור ,עטסנרע ,עפימ םנָאסדָאה םעד
 . . . טקיאור

 ,טכַארט ךיא ןעוו ,ןצרַאה םוצ ןָאסדָאה רעד רימ זיא רעטנעענ ךָאנ ןוא
 ןבלַאהמרעדנַא ואו ,ק ר ָא י-וינ טָאמש יד טניל סענערב ענייז ייב זַא
 . . . םייה רעייז ןבָאה קלָאפ רעזדנוא ןופ רעדניק יד ןופ ןָאילימ
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 1880 ןיא ןריובעג

 1921 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1944 ,ילוי ןט9 םעד ןברָאטשעג

 רעטלע רעד ףיוא

 (טנעמגארפ)

 ןסירענּפָא ,ןבעל ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא ייז ןענייז טייצ רעד רַאפ)

 ןוא םי טייז רענעי ןופ רעהַא ןרָאװעג ןּפרָאװרַאּפ ,הכיבס רעייז ןופ ןרָאװעג

 רעדניק וצ .ןקידנערַאפ וצ ןוא ןבעלוצּפָא ןרָאי טשער יד ןעמוקעג ,רעהַא ,ָאד

 יּפַאק ערעייז ןוא ןבעל טרַא רעייז ןדלוד ןוא ןבעל וצ ,ןייז וצ ייז ייב ,ןעמוקעג

 רעדניק יד ףיוא ךיז ןפרַאװנָא טימ טּפַאכרַאפ רעטלע יד קיטייצירפ ...ןזיר

 ןוא ,עקיטפערק ךָאנ ןענייז ייז ןופ טייהרעמ יד ...ןָאט טינ רָאנ טימ ןוא

 ,ערעייז טעברַא יד ןצעזרָאפ ךָאנ גנַאל טנַאקעג ןעמייה יד ןיא ךיז ייב ןטלָאוו

 ןשינעעשעג עמַאזיורג יד קנַאדַא רָאנ .ןָאמעג םייה רעד ןיא ןבָאה ייז סָאװ

 רעהַא ןעמוקעג ןוא ןבילבעג זָאלפליח ייז ןענייז ,ןעמייה עטבורחרַאפ יד ןיא

 .ןָאט וצ טינ רָאנ ףיוא ןוא ןייז וצ רעדניק ייב עטלייטרוארַאפ

 "נָא ןינמ ַא ױזַא ףיונוצ ךיז ייז ןביילק ,העש-גָאטימכָאנ ןיא ,גָאט עלַא

 סָאװ ,רעמיוב קילדנעצ רַאּפ ַא ןופ טײטשַאב סָאװ ,לדנטרעג ַא ןיא ןבלַאהרעד

 ,ךיז קידנענעק טינ ױזַא טָא .ןסַאג רענילקורב יד ןופ רענייא ןיא ךיז טניפעג

 ןטרעפ ַא ןגיוצעגוצ ןבָאה יירד-ייווצ ןוא טקעמשרעד ןטייווצ ַא רענייא טַאה

 ןופ דיי ַא .גָאט וצ גָאט ןופ ןטרָאד טסקַאװ ערעייז לָאצ יד ןוא ,ןטפניפ ַא ןוא

 ןדייר סָאװ ,עילַאדָאּפ ןופ עכעלטע ,רענילָאװ עכעלטע ,עטיל ןופ דיי ַא ,ןלױּפ

 ןייא יו ךיילג ,טוג ךיז ייז ןליפ םענייאניא עלַא .ןטנעצקא ענעדישרַאּפ ףיוא

 טימ רעגניי רעוו .ערעטלע ,ןדיי . .. טקינײארַאפ ייז טלָאװ סערעטניא-ןסַאלק

 רעטלע רעד וצ ןיוש ייז ןרעהעג עלַא רעבָא ,רעטלע זיא'ס רעוו ,רָאי רַאּפ ַא

 ךיז טקידנע סָאװ ,עיצידַארט רעטלַא רעד וצ ןוא טלעוו רעטלַא רעד וצ ןוא

 טינ רשפא ןטכַארט ייז ....ןייז טםינ עכלעזַא ןיוש ןלעוו ייז ךָאנ סָאװ ,ייז טימ

 ...םע טליפ ךיז רַאּפ רענייא רעדעי ,ךיז ןיא ףיט רָאנ ,ןופרעד

 -ייווצ רעד ןופ ןגעקטנַא קנַאב ַא ףיוא ,עיילַא טייז ןייא ןופ קנַאב א ףיוא

 ןוא יד ןבענ ,ןטרָאד ןבענ ןוא ַאד ןבענ ןעייטש עקינייא ןוא ,ייז ןציז רעמ

 טימ ןדיי ,ןייטש ןטימ ןוא ןציז ןטימ טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןטייב ןוא ענעי

 רשפא ,סייוו רעוו ,טצוּפענוצ ךיז ױזַא ,דרעב ענעריושעגרעטנוא טימ ןוא דרעב

 א ,רעטכָאט א ערעייז ייז ןופ סע טגנַאלרַאפ רשפא ,ןליוו םענעגייא ןטימ טינ

 טימ ענעי זַא ,ןקרעמַאב וצ עקַאט זיא'ס ןוא . . . םעדייא ןַא רעדָא ןוז ַא ,רונש
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 דרעכ יד ןעמעוו ייב ענעי יוו ,טוג ױזַא טינ סעּפע ןליפ דרעב ענעריושעגוצ יד
 טפָארטשַאב טּפָא ןרעוו סָאװ ,רעדניק יו .ןבילבעג טיײקצנַאג רעייז ןיא ןענייז
 ענעריושעג טימ ןדיי יד טָא ךיז ןליפ ױזַא ,ןגָאלשרעד ךיז ןליפ ןרעטלע ןופ
 .דרעב

 ,טינש רעייז ןופ טינ ,סָאמ רעייז ןופ טינ םישובלמ טגָארט טייחרעמ יד
 םענייא ףיוא .ךעלרעכעל ייז טכַאמ סָאװ ,רעטלע רעייז רַאפ טינ טסַאּפ סָאװ
 -עגנייא ןוא לָאמש ןוא ץרוק ןטייווצ ַא ףיוא ,טיירב  ןוא גנַאל לקער ַא זיא
 קיטנעק ,ךיש עשיטנַארפ ןגָארט רעטייווצ ַא ןוא רענייא .עילַאט רעד וצ ןניוצ
 יז ןפור סעּפע .. .ןוא .וצרעד סרעצנעט ןופ ךָאנ רשפא ןוא ןטנַארפ עגנוי ןופ
 ...רעדניק עטלַא יו סיוא ייז ןעעז סעּפע .... ךיז וצ דיילטימ ןימ ַא סױרַא

 טייקכעלנע טָאה סָאװ ,רעטלע רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא קיטייצירפ וצ ,ָאי
 ,עמַאמ-עטַאט טימ ךיז ןעמירַאב רעדניק עניילק יו טקנוּפ .ןרָאי-רעדניק וצ
 ...ןפוא ןשרעדניק ןפיוא רעדניק ערעייז טימ סעטַאט יד ךיז ןעמירַאב ױזַא

 סָאװ ,ץַאלּפ קיטש סָאד ץוחַא .רעדניק טימ ןטָאשַאב זיא לדנטרעג סָאד
 זַארג ןייק זיא םע ואוו ,לָאב ןיא ןליּפש רַאפ לעיצעּפס טזיױרקעגמורַא זיא
 ,ןעמונראפ ךיוא ןעיילא רָאּפ יד ןענייז ,ןעניפעג וצ טינ האופר ןייק ףיוא
 -וצ ןוא ןיה םורַא ןריפ סעמַאמ סָאװ ,ךעלעגעוו רעקילדנעצ טימ טמַאצרַאפ
 םורַא טריפ ןעמ סָאװ רעדניק ,ערענעלק רעדניק ,ערעסערג רעדניק .קיר
 קירוצ ןוא ןיה םורַא ןפיול סָאװ ,ךעלעגעוו ןָא רעדניק ןוא ךעלעגעוו יד ןיא
 -ליּפש ערעדנא ןוא ךעלדנַאלַאב-טּפול טימ סיפ יד רעטנוא ךיז ןרעטנָאלּפ ןוא
 שטנעמ ךיז ןבייר סע ,ןיילק ,קיקע-ריפ זיא לדנטרעגנ סָאד .טנעה יד ןיא ןכַאז
 -ךרד ןטפדנימ ןָא גרַאוװניײלק ןופ טּפַאשרעה יד ךיז טליפ סע ןוא ,שטנעמ ןָא
 - .סרעטלע ןוא סרעפערג רַאפ ץרא

 -רעדניא ןבָאה סָאװ ,ענעי וליפא .קַאבַאט טרָאד ןקעמש טייל עטלַא עלַא
 ןטייווצ זרַאפ רענייא יו ,ןקעמש וצ ןבױהעגנָא ָאד ןבָאה ,טקעמשעג טינ םייה
 -קעמש ןופ הווצמ יד ןָא טלַאה ייז ןופ רענייא .ןייז אצוי טלָאװעג טלָאװ)
 -רעדנופ קיטנעק ךָאנ טָאה רע סָאװ ,עלעקרעקַאבַאט ַא ןופ ןלײט-קַאבַאט
 -םַא שרדמח:תיב ןיא ךיז ייב םייהרעדניא אמתסמ טָאה רע .טכַארבעג םייה
 .ןדיישעצ טינ ריא טימ ךיז ןָאק רע ןוא ןטלַאהעגנָא ןרָאי רעקילדנעצ הווצמ יד
 ןוא ,וצ ןקיצנייא ןדעי וצ עלעקרעקַאבַאט סָאד-טָא רע טגָארט טייהרענעפַא
 ,הלודנל-הלוע זיא דיי רעד ןוא רעגניפ ייווצ ןיירַא טקעטש רעקיצנייא רעדעי
 סעּפע טלָאװ רע יו ,רעמירפ ןוא רעשידיי ןרעוו ןגיוא עכייוו עצרַאוװש ענייז
 םלוע םעד סיוא לָאמַא טלייט דיי רעטייווצ א .ןעוועג ןקתמ ךַאז עקיטכיוו ַא
 ,סמענייז ןוז םעד ןענייז ןטעראגיס יד זַא ,טגָאז רע ןוא ךעלטעראגיס עטוג
 ,ןסיוו ןלָאז ןדיי יד ליוו רע ןוא ןטערַאגיס עכלעזַא סע טרעכיור ןוז רעד זַא
 ןעמענ ןלייטסיוא םייב .טרעכיור רענייז ןוז רעד ןטערַאגיס עטוג ַא רַאפ סָאװ
 םעדכַָאנ רעבָא .טינ ןרעכיור סָאװ ענעי וליפא ,ּפָא טינ ךיז טגָאז רענייק .ץלַא
 רעד ןיא ןיירַא קירוצ ךיז ייז טגייל בדנמ-לעב רעד ןוא קירוצ ּפָא םיא ייז ןביג
 .ןעמונעגסיורא רעירפ ייז טָאה רע טענַאװ ןופ ,עקשוּפ
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 רַאפ טייקכעלמעווקַאב עמעוקַאב ,עקיליב יד טָא .רַאק יד טפיול יײברַאפ

 םָאװ ,ןשטנעמ קירוצ ןוא ןיה ךיז טימ טּפעלש ןוא טפיול יז .טָאמש ןוא סָאג

 -ַאב טימ טשער ןוא טּפַאלק ,טפיול יז ...ביוטרַאפ ןוא טלמוטרַאפ ןרעוו

 ןופ קפוד רענרעזייא רעד זיא סָאד .ןזייא ןוא לָאטש ןופ הרובג רעכעלגעוו

 ןצלירג ןוא ןצילב טימ ,טעּפמיא טימ ךיז טגעװַאב סָאװ ,טָאטש רעקיזָאד רעד

 ,ןיילק ױזַא זיא לדנמרעג סָאד .ןשטנעמ עדמעדפ ליפ ױזַא ךיז טימ טּפעלש ןוא

 ןעוועג טינ טלָאװ ןטרָאד יו טקנוּפ ,סַאג ןופ סעלַא טעז'מ ןוא טדער'מ זַא

 ...רעמיוב ןָא ,ןסיורד ןיא ןסעזעג טָאלג טלָאוװ'מ יוװ ,לדנטרעג ןייק

 םעד וצ וצ ןדיי יד-טָא ךיז ןרעה ,סרעייז וצ טינ יוװ ,סקיטייז וצ יו

 רעגנוי רעד וצ רעהעג ץלַא סָאד זַא ,קורדנייא ןַא ןבָאה ייז . . . למוט ןצנַאג

 -םוא ענדָאמ אזַא סעּפע . . . רעדניק ערעייז קלח ַא ןבָאה םעד ןיא זַא ,טלעוו

 יז סָאװ ,ןבָאה ייז ןופ עקינייא סָאװ ,ןבעל א טימ רעטלע עדמערפ עטנַאקַאב

 םלוע-תיב ַא ...ןָא ןבעל ַא ...טמולחעג טינ טנגוי רעד ןיא לָאמניײק ןבָאה

 ןיא לָאמ רַאּפ ַא ,ךַאז עשימייה א ןעוועג םלוע-תיב רעד זיא ןטדָאד .וליפא

 -כרוד ךיז ייז טימ ןוא עבָאב-עדייז וצ ,עמַאמ-עטַאט וצ ןעמוקעג ןעמ זיא רָאי

 ...םינ םענייק ייז ןבָאה ָאד ןוא ,טסעומשעג

 ײןדנערמַאלּפערװ

 ? טיידַאב טרָאװ סָאד סָאוו
 .ןעמָאנ ןייק טינ זיא'ס ןוא טרָאװ ?ןייק טינ זיא'ס .טינ טרָאװ ןייק זיא םע

 טלָאמעד ,טלָאמעד ןלאפעגנייא רימ זיא'ס .טכארמעגסיוא ןיילַא סע בָאה ךיא

 זיא'ס ? ןעמוקעגרָאפ ...ןעמוקעגרָאפ זיא ןלייצרעד יינ ךיא סָאװ ,סָאד ןעוו

 .טרָאװ סָאד טָא רקיע רעד עקַאט זיא ָאד .ןעמוקעגרָאפ טינ רָאג ךעלטננייא

 -רעד וצ סָאװ טאהעג טינ ןצנַאגניא רָאג ךיא טלָאװ ,טרָאװ סָאד טָא טינ ןעוו

 רעייז רעבָא זיא'ס .טכארטעגסיוא טרָאװ סָאד בָאה ךיא ,נָאז ךיא .ןלייצ

 -לַאװרַאפ טרָאװ אזַא ץענרע ךיז לָאז תונושל םיעבש יד ןשיווצ זַא ,ךעלנעמ

 יד ןופ םענייא ןיא ןטיידַאב ןָאק טרָאוו ַאזַא סָאװ ,סייוו רעוו ןוא .ןרעג

 -כַארּפש ןייק טינ ,הלילח ,ןיב ךיא ,הליחמ ךייא ךיא טעב ,זיא ...ןכַארּפש

 ,רענעק

 ,רעהא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא סָאװ ,ךָאו עטשרע יד ,ָאי ...ןעוועג זיא סָאד

 וליפא ךָאנ ךיז טָאה'ס יו ,קנעדעג ךיא .ןזייא ןוא ןייטש ןופ דנַאל רעייא ןיא

 קיניזטסואוואבמוא זַא ,ןגָאז וצ ןיימ ךיא .רימ רעטנוא ןדָאב רעד טניוועג

 .רעסאוװ ןפיוא ןוא ףיש רעד ףיוא ךיז ןיפעג ךיא זַא ,טכַאדעג ךָאנ רימ ךיז טָאה

 ךייא ךיא לעוװ ,השעמה-רקיע םוצ וצ טערט ךיא רעדייא ,רעירפ רָאנ

 .ןייטשרַאפ רעסעב ךימ ריא טעוו ןַאד .עניימ עיפַארנַאיב לקיטש א ןלייצרעד

 ...ענעשעק ןיא ראלָאד טרעדנוחה רַאּפ א טימ רעהַא ןעמוקעגנ ןיב ךיא

 ױזַא םינ טסייה'ס .ךַאז עקירעביא ןא ןעוועג זיא וצרעהא ןעמוק ןיימ ,ללכב
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 טימ .רעהַא ןרָאפ עצנַאג סָאד יוו ,קירעביא ןעוועג זיא רעהַא ןעמוק ןיימ-
 ךיא סָאװ ,טלעג םעד טימ ןוא ,רעהַא טכַארבעג בָאה ךיא סָאװ ,טלעג םעד
 בָאה ךיא סָאװ ,רעדיוו ,טלעג םעד טימ ןוא ,תואצוה ףיוא טכַארבעגנפיױא בָאה
 ,םייה רעד ןיא ,ןטרָאד רימ ריא טלָאװ ,דניק ןוא בייוו ןיימ טזָאלעג ןטרָאד
 םעניימ טימ ןעמוקעגכרודא טינ רעכָא ךיא ןיב .ןבעל םענייפ ַא ןכַאמ טנַאקעג
 סָאװ-רָאנ ןיימ ןופ ןבילבעג זדנוא זיא סָאװ ,השורי רעד רעביא רעדורב ַא
 טאהעג ןוא .קלח ןיימ טימ ןטינשעגּפָא ךיא בָאה ,רעטָאפ םענעברָאטשעג
 ןופ ךיא ןיב ,הלחנ רעצנַאנ רעד ייב טביילב רעדורב ןיימ סָאװ ,קיטייוו סיורג
 .עקירעמט ןייק קעװא קיטייוו סיורג

 א טימ ןעמוקעג רעהַא ןיב ךיא זַא ,ןגָאז ,בגא ךרד ,ךייא ךיא לעוװ טציא :
 רעד יו ,שילננע טנעקעג טוג ױזַא בָאה'כ זַא ,טינ טסייה'ס .שילגנע ןקיטרַאפ
 ר ע/ ,טריפעג ךיז טימ בָאה ךיא סָאװ ,"רענעשקיד , רעד ,רעניימ ךוב-רעטרעוו
 -רעד דלַאב ךיא בָאה ףיש רעד ףיוא רָאנ .טינ ךיא .טנעקענ טונ רעייז טָאה
 ,רעדיוו ,ךיא ןוא ,ןושל ןיימ ןופ טינ טרָאװ ןייק טייטשראפ רענייק זַא ,ןעז
 טָאה'ס .טדערעג רימ וצ טָאה'מ סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ טרָאװ ןייא ןייק בָאה
 ןופ טרָא ןפיוא סָאװ ,ןסָארדרַאפ רעייז ךימ טָאה'ס ןוא ,טקנערקעג רעייז ךימ
 טכארבעג רָאנ רימ רע טָאה ,ןטעבעג רענידַאב םייב בָאה ךיא סָאװ ,רעסַאװ
 . . . רעטוּפ

 ןטנעגילעטניא ןַא ןופ עגַאל יד ןלעטשרָאפ ללכב ךיז םלָאז ריא ,ליוו ךיא

 רעד ןופ ךַארּפש יד ואוו ,הנידמ רעדמערפ ַא ןיא ןײרַא טלַאפ סָאװ ,ןשטנעמ
 ױזַא רֶעבָא .ךעבענ ,ךיז טםליפ רעכלעזַא יו ןוא ,טנַאקַאב טינ םיא זיא הנידמ
 ךימ בָאה ךיא סָאװ תעל-תעמ רָאּפ יד ןוא ,געוו ןיא ןעוועג ןיב ךיא יו גנַאל
 ןטרָאד ןוא ָאד .טכעלש טינ ,ןיינ ...טליפעג ךימ ךיא בָאה ,לעטָאה ןיא ןענופעג
 ןַא ףיש ַא ףיוא ךייש ללכב זיא סָאװ ןוא ...רעדנעלפיוא וצ טניואוועג ןעמ זיא
 סָאװ ,ףיש א זיא םע .טָאטש ןייק טינ ןוא דנַאל ןייק טינ זיא'ס ?רעדנעלסיוא
 ןופ ךיז טכַארט רענייא רעדעי ואוו ןוא ,רעסַאװ ןוא למיה ןשיווצ טמיווש
 ןַא טינ םיא ןעייג סע ןוא ,טרָאפ רע ןיחואוו ןיהַא ןעמוק וצ ןופ ,עזייר ןייז
 רענייא רעדעי ךַארּפש ַא רַאפ סָאװ ףיא טינ םיא טרַא'ס ןוא ערעדנַא יד
 -ייאניא ןסירעגּפָא םענייא ןדעי ייב טרעוו םזיניװָאש רעלַאנָאיצַאנ רעד .טדעד
 ...קלָאפ ןוא דנאל ןייז ןופ ,טרָא ןייז ןופ טײקנסירעגּפָא ןייז טימ םענ

 טשרע סע טליפרעד בָאה ךיא .םַאזנייא טליפעג טינ ךימ בָאה ךיא ,ןיינ
 בָאה ךיא ואוו ,ָאד טשרע ...ןעגנודעג רעמיצ ַא רימ בָאה ךיא ןעוו ,טלָאמעד
 טינ רָאג ןיוש ...טריּפשעג טײקמַאזנייא יד ךיא בָאה ,טכַאמעג םייה ןיימ רימ
 טלַאפ רע ןעוו ,וצרעד סור ַא יו ןוא ,טסירק ַא יו ,ךעבענ ,עקַאט ,דיי ַא יוו
 ,חנידמ רעדמערפ א ןיא ןיירַא

 ךיא סָאװ ,ךאז עצנַאג יד עקַאט זיא סָאד ? טניירּפ ןוא טײלסדנַאל ןגעוו
 -ץג וליפא בָאה ךיא .רעהַא ןעמוק ןיימ ןופ ןסיוו ןלָאז ייז ,טלָאװעג טינ בָאה
 ןופ רעצימע זַא ,טלָאװעג טינ רעבָא בָאה ךיא ,החּפשמ סבייוו ןיימ ָאד טַאה
 .ןעמוקעג רעהַא ןיב ךיא זַא ,ןסיוו לָאז ייז
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 ,רָאי עטניינ סָאד ָאד ןיוש ךַאד ןיב ךיא ...! עקירעמא ןייק ןרָאפ סָאד ,ךַא

 עקידרעמַא ןייק ןרָאפ סָאד זיא טייצ רענעי ןיא זַא ,ןסיוו טפרַאדַאב ריא ןוא

 סע רעוו .ןגָאז ךיא ליוו ,עטסַארּפ רַאפ ךאז א ,ךַאז עטסַארּפ ַא סעּפע ןעוועג

 -עג טָאה סָאװ ,קינשַאּפערָאה ַא ,טַאהעג טינ הסנרּפ ןייק םייה רעד ןיא טָאה

 עכלעזַא טָא ,ןצונוצסיוא ייז סָאװ ףיוא טאהעג טינ ןוא סעציײלּפ עטנוזעג טאה

 ,לטייח א .עקירעמַא ןייק ןרָאפעג ןענייז ,עכלעזא וצ דעלנע ,ערעדנַא ךָאנ ןוא

 רעכעה "תואּפ , יד טקאהעג םייה רעד ןיא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,לרעמסוש ַא

 א רעבָא .עקירעמַא ןייק ןגיולפעג ןענייז הרבח עכלעזַא טָא ,ןרעיוא יד ןופ

 רעבָא ,ןטייצ ערעסעב ,ערעגרע ןעוועג .םייח רעד ןיא ןפעזעג זיא טארב-שַאנ

 .טכארטעג טינ וליפא ןעמ טָאה ןרָאפ עקירעמַא ןייק -- עקירעמַא ןופ

 רעצימע טלָאװעג טינ ךיא בָאה ,סע ךיא לייצרעד ,סע ךיא גַאז ,רַאפרעד

 יז ,טלָאוװעג טינ בָאה ךיא .ָאד ןיב ךיא זַא ,ןסיוו לָאז טיילסדנאל עניימ ןופ

 רימ ןופ רעכעה ןליפ ךָאנ ךיז ייז ןלָאז םעד וצ ןוא ןעמענ המקנ רימ ןיא ןלָאז

 (! רָאפ רימ לעטש ךיא) ךַארּפש יד ןענעק רעייז טימ ,ָאד ןייז גנַאל רעייז טימ

 ...טלָאװעג טינ בָאה ךיא .,ןסאג יד ןסיוו רעייז טימ ןוא

 לעוװ ךיא ,טייצ עסיוועג א ןייזּפָא ָאד לעוו'כ :טכארטעג רימ בָאה ךיא

 אכיהמ ,טלָאמעד ."ןענירנסיוא , לסיבא ָאד ךימ לעוװ ןוא ןגָאלשוצ סעּפע וצ ךימ

 רָאנ ,ןגָאז טינ לע ךיא טסייה'פ ,ןגָאז ןוא ייז וצ ןזייוו רימ ךיא לעוו ,יתית

 ַאד ךייא רעה ךיא !טַָאנ, :טגָאזעג יו ,ןסייח סע טעוו ךיז ןזייוו םעד טימ

 ןוא ,טעבראעגפורַא ךיז ןיילַא ,ןעמוקעג ךיא ןיב טָא ! רעטַאק םעד יוװ ךיוא

 ןיא ןטרָאד ןיב ךיא !ךיא ןיב ךיא .ןעמוקעננָא טינ םענייק וצ ,ךייא וצ

 . .. ךיא -- ךיא ןיב ,ָאד ךיוא ןוא ,ךיא ןעוועג ,םייה רעד

 טקוקעג ןוא .םאזנייא רעייז טליפעג ךימ ךיא בָאה ,ךיא גָאז ,לייוורעד

 ,ןעזעג ןעננאנעגייבראפ ןענייז םָאו ןשטנעמ עלַא ךיא בָאה ,רעטצנעפ ןיא

 ףיוא .רענעי ןוא רעד ןענייז ייז זַא ,טכַארטענ ייז ןופ טייחרעמ רעד ןנעוו ןוא

 "עג ןוא טכַארטעג ךיא בָאה ,ןעננאגעגכרוד זיא סָאװ טעמכ ןקיצנייא ןדעי

 ןענאטשעג ךיא ןיב .טינ םיא ןעקרעד ךיא רָאנ ,ןאמסדנאל ַא רשפא -- ,טניימ

 ןעז ךימ לָאז'מ טלָאװעג ןוא םיא ןיא ךיז טקורעגניײרַא ןוא ,רעמצנעפ םייב

 ,טייקשיראנ א ןעוועג ךָאד זיא'ס .ןענעקרעד ןוא ןעזרעד רעוו ךימ לָאז'פ ןוא

 טינ בָאה ךיא .טרעדנעענ ךיז ןבָאה ייז זַא ,טכַארטעג רַאנ בָאה ךיא סָאוװ

 ױזַא ךיא ןיב .ןרעדנע טנעקענ ךיוא ךימ בָאה ךיא זַא ,השעמ תעב טרעלקעג

 טינ םענייק בָאה'כ ןוא ,טײקמַאזנייא רעקידפחוימ ןיימ ןיא ,ךעבענ ,ןענַאטשעג |

 ..רענייא ןופ טכַארטעג ךיוא בָאה ךיא ...טינ ךימ -- רענייק ןוא טנעקרעד

 בָאה ,רשפא ...עקירעמַא ןייק ןפָאלטנַא ,רימ קנַאדא ,זיא סָאוװ ,לדיימ ַא ןופ

 ענייא םִע זיא רשפא ...ןעגנַאגעגייבראפ ָאד ךיוא ןיוש יז זיא ,טכַארטענ ךיא

 -כרוד סָאװ-רָאנ יז זיא רשפא ?עשרענָאילימ א רשפא ...ןעמַאד עקיד יד ןופ

 ...? ליבָאמָאטיוא ןקיצנַאלג-ץרַאװש ןסיורג םעד ןיא ןגיולפעג

 טיירפרעד ןוא ךימ טנעקרעד ,ךימ טעזרעד יז ןעוו ,עכלעזַא ,רענײטשַא

 עטשרע יד ...טײטשרַאפ ריא ...רימ טימ טילפ ןוא ךימ טמענ ןוא רימ טימ ךיז



 דלעפנעזָאר חנוי 272

 ,ליבָאמָאטיוא ןַא ןיא עמַאד א טימ ןיוש טילפ רע ןוא דנַאל 8 ןיא געט רָאּפ

 ןצפופ-ןעצ ָאד ןיוש זיא סָאװ ,ןַאמסדנַאל ַא טנגנעגַאב ,םע טסייה ,ךימ ,םיא ןוא

 ...םופוצ טייג רענעי ןוא ,רָאי

 זַא ,ךיא .טפַארק-סגנולעטשרָאפ רעקרַאטש ַא טימ שטנעמ ַא ןיב ךיא ,ָאי

 -פיוא ןופ ןוא .רעביא ךעלקנערק סע ךיא בעל ,רָאפ סעּפע ךיז לעטש ךיא

 ןוא גנעל רעד רעכיא ןריצַאּפשמורַא קיטסַאה ןבױהעגנָא ךיא בָאה גנוגער

 ךיא בָאה טלָאמעד זַא ,ךיז טכַאד ,ןוא טינ קנעדעג ךיא .רעמיצ ןיימ ןופ טיירב

 יו ,רעה ךיא ןוא ,ןעגנאגעגמורַא ןיב ךיא טייצ לפיוו ,טסואוועג טינ ךיוא סע

 ,רימ ןיא רימ ייב טּפַאלק'פ

 ?!ןיא םֵאק, --

 טפלעה עטיירב ןייא .טלייטעצ ,טנפעעצ ,טקורעצ ךיז טָאה ריט ןיימ

 -ייז ןרימ ייווצ ,רעטייווצ רעד ןיא טפלעה עטיירב עטייווצ יד ,טייז ןייא ןיא

 ןרימ עדייב ןשיווצ ןוא לעווש-ץענערנ רעד ףיוא ןוא ,רענייא ןופ ןרָאװעג ןענ

 .-נאנג ריא טימ עניימ ןיטריוו יד טלעטשעגניײרַא ןוא ןטסָאמעגניײרַא ךיז טָאה

 -טנַא ,טנעה עסייוו ,עקיד יד טימ ןוא .םענרַאפ ןצנַאג ריא טימ ,סָאמ רעצ

 טרַאּפשעגנַא ןוא ןטלַאהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,םנגיובנלע יד רעבירַא עטזיולב

 ,יז טַאה ,ןריט עטיירּפשעצ ןוא עטנפעעצ יד ןופ עדייב ןיא ןטייז עדייב ןיא

 -רַאפ ַא טימ טכַארטַאב ןוא טקוקעגנָא ךימ ,עניימ ןיטריוו יד ,עמַאד יד טָא

 טנעקרעד .שילגנע ףיוא רימ וצ ןַאטענ גָאז ַא סעּפע ןוא עלעכיימש קיסָארד

 זיא גנורעלקרעד-עביל ןייק זַא ,ןריא ןיא קורדסיוא ןצנַאנ םעד ןיא ךיא בָאה

 -םיס א רעייז ןעוועג ךָאד זיא יז זַא ,ןגָאז ךיא זומ תמא םעד ...טינ רעכיז סָאד
 א .טננוי ןופ ,לָאמַא ןופ טייקנייש רענעבילברַאפ ןוא ןח טימ לופ ,עשיטַאּפ
 טימ ,טננוי טימ ךָאנ לופ ןּפיל ןוא ןגיוא ,רָאה ּפָאק רעטכידעג א ,רענייש

 .ריא ןגעקטנַא טליפרעד טוג טינ ךימ ךיא בָאה רַאפרעד .טפַאז ןוא ץנַאלג

 וצ ןגָארטעגנָא גנילצולּפ יז טָאה'ס סָאװ ,טסואוועג טינ ךעלטנגייא בָאה ךיא

 -עגנָא טשרע ןיב ךיא זַא ,טסואוועג טָאה יז ...רימ ןופ ליוו יז סָאװ ןוא רימ

 ךָאד טָאה ןוא שילננע ןייק טינ ןעק ךיא זַא ,טסואוועג ןוא עּפַאריײא ןופ ןעמוק

 .ףייז ןיוש זומ יז זַא ,ןזיװַאב רימ סע טָאה .שילננע ןיא רימ וצ ןָאטעג דער ַא
 .רימ ףיוא ןנָארטעגפיוא רעייז סעּפע

 ! בימ וצ טדער ריא סָאװ םינ יײטשרַאפ ךיא !סעסימ ,טקידלושטנַא --
 : שידיי ףיוא ןושל טימ סױרַא יז זיא

 ןיא ןענַאּפשוצמורַא עבמ ַא עלַא ןבָאה ּפָארוי ןיא .,ּפָארוי טינ זיא ָאד --
 .עדָאמ ןייק טינ םע זיא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד .סרָאלפ יד ןיא ןקַאה ןוא סמור יד
 ,"םיוא ןעמ טייג, ,ןיײגמורַא ליוו ןעמ זַא ,עקירעמַא ןיא ,ָאד

 -יאייּפָאריײא ןיימ ןגעוו השרד עצנַאג ַא רימ וצ ןטלַאהענּפַא ,טגָאזעגּפָא
 ךַאנ יז טָאה ,ןעוועג קיצניװ ךָאנ ריא ,קיטנעק ,סָאד זיא ,טייקלדייא-טינ רעש
 ןייז טפרַאדַאב טָאה סע זַא ,ךיז טייטשרַאפ .שילגנע ףיוא טקידנערַאפ םעּפע

 .טגָאזעג שידיי ןיא ךַאד םע יז טלָאװ שרעדנַא ,ןשידיי םעד ןופ רעגרע סעּפע
 ;ןעירשעגפיוא ךיא בָאה .טקידיײלַאב ןוא ןסָארדרַאפ קרַאטש ךימ סע טָאה

 ! ןדנערמאלּפערוו ---
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 טנַאזעג סע בָאה ךיא ןוא טרָאוװ ַא ןלַאפעגנייא טרָא ןפיוא רימ זיא'ס
 יז ןוא ןייטשרַאפ טינ ךיוא לָאז יז סָאװ ,טרָאװ א ריא ןנָאז וצ ידכ ,ענטסימוא

 : ןָאמעג גערפ ַא טָאה ,החיצר אלמ ,יז ןוא ,זיא סָאד סָאװ ,סייוו טָאנ ,ןעניימ לָאז

 ? "טאהוו, --

 ! םַאדאמ ,סשי !ןדנערמאלּפערוו --

 טלָאוװ טרָאװ סָאד סָאװ ,סייוו טָאנ יו ,ןָאט ַאזא טימ טנָאזעג סע בָאה ךיא

 : ןדנוצעגנָא ןוא טילנעצ ןצנַאנניא ךיז טָאה יז ןוא ,טיידַאב

 ? אה ,טימרעד ריא טניימ סָאוװ --

 טרַאּפשעגנָא ,טנעה ענעמונעצ טימ םייצ ערעגנעל א ןענאטשעג זיא יז

 עריא ןגיױא יד .עטציירקעג א יו ןעזעגסיוא ןוא ןרימ טפלעה עדייב ףיוא

 ןיב ךיא זַא ,רימ וצ טפַאשטנייפ ןוא האנש ליפ ױזַא טימ טמאלפעג ןבָאה

 -ץגנייא ךיז ןיא בָאה ךיא סָאװ ,רעטכעלעג ןופ ןרָאװעג טצַאלּפעצ םינ רעיש

 טצוװ יז ביוא זַא ;ןסעגרַאפ טינ סע לָאז ךיא ,טרָאװ סָאד טרזחעג ןוא ,ןטלַאה

 ןגָאז לָאמַא ךָאנ טרָאװ סָאד ריא ךיא לָאז ,ןקידיײלַאב ןוא ןגָאז סעּפע דימ

 דוצ עדייב טקַאהעגפיונוצ ןוא ןריט ןמפלעה עדייב ףיונוצ-קור א ןבעגעג =

 ײּפש א ןוא ןָאטעג גָאז א ,ןרעה לָאז ךיא ךיוא ןוא ךיז רַאפ יז טָאה ,ןעמאז

 | ; קיטייצנייא ןָאטעג

 ! רענירג

 :ןעירשעגכַאנ ןוא טנפעעצ ןריט יד קיטפַאה בָאה ךיא ןוא

 .!!ןדנערמאלּפערוו ---

 יעװדָארב ףיוא דיי רערעטלע -- לאגאש קרַאמ



 |י ק ס א ר .ב .ֿפ
 1880 ןיא ןריובעג

 1915 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1944 ןיא ןברַאטשעג

 טרָא-סטרובעג ןיימ

 טייהיירפ ןוא דיירפ ,ןפיטש ןיא טי
 ; קעװַא ,טניירפ ,טייהדניק ןיימ זיא
 ,ןריובעג ןיב ךיא ואוו ןמרָאד
 .קערש ןוא םיונ ,טנלע רָאנ טשרעה

 ןשָאלרַאפ םרעוו םַאזגנַאל ואוו ,טרָאד

 ,טכיל-סנבעל ןופ קנופ רעדעי

 ןכייצ-רעדנַאװ סניק ואוו ןוא

 ;טכיזעג סנרעדעי ףיוא טבעווש

 סנטָאש-ןשטנעמ ןעלדנַאוו'ס ואוו ,טרָאד

 ,טיונ ןוא קערש ןופ םוהת ַא ןיא

 ןבעל סָאד קידנמיוט םאזגנַאל

 . . . טוט ןכָאנ ןבעל וצ םוא

 ,תוחוכ עגנוי ןבראד'ס ואוו טרָאד
 ,ךולפ ַא קידנקיש למיה םוצ

 טרעווילגרַאפ טניל ןבעל סָאד ואוו
 . . . ךוב ַא ןופ רעמעלב יד ןיא

 זיא קנַאדעג רעד ןטייק ןיא ואוו
 ,טדימשעג טסיינ רעיירפ רעד ןוא
 ,ןייז וצ גנוי ןָא טרעטלע ץלַא ואוו
 -- ,טילב סע רעדייא טקלעוו ץלַא ןוא

 ,ָאטעג ןרעטצניפ ,ןגנע םעד ןיא
 -- ,קערש ןוא טיונ ןופ םוחת ַא ןיא

 ,ןריובעג ךיא ןיב ,טניירפ ,ןטרָאד

 .קעווַא זיא טננוי ןיימ ןוא

 טפַאשקנעב

 ןמלָאוװ'ס ןעוו ,ךיא ליפ לָאמטּפָא ןוא
 ,לגילפ ןסקאווסיוא גנילצולּפ רימ ייב
 ןגיולפעג רעלדָא ןַא יו ךיא טלָאװ
 ,לגיוו שרעדניק ןיימ וצ םייהַא

 טינ רעמ טעוו עמַאמ ןיימ זַא ,סייוו ךיא

 ; רעדיל טימ ,קידנענייוו ךימ ןגניוורַאפ
 ןּפיל עמעראװ עריא ,סייוו ךיא

 .רעדיוו ךימ ןשוק טינ ןלעוו ייז

 רערעמ טינ סנטַאט םעד ןקילב יד

 ; ןטכייל ןלעוו ץלָאטש ןוא עביל טימ
 ןרערמ טימ עדייז רעד טעוװ רעמ טינ
 . . . ןטכײּפַאב ןקָאל ענעדייז יד

 ,טננוי ןיימ יוו ,םייח עשרעדניק ןיימ
 ; ןעניאור ןיא ,םייוו ךיא ,ןיוש גנַאל זיא
 ,ןבעל ןיא יו ,םייה רעד ןיא לעוװ ךיא
 .ןעניפעג רעמ ץירַאה סקידנליפ ןייק

 ,םענייק רעמ טרָאד ביל ךיא זַא ,סייוו ךיא

 ; ןביל רעמ טרָאד ךימ טעוװ רענייק זַא

 ,בורח גנַאל םערוטש ןופ זיא טסענ יד

 . . . ןבירטעצ ןיוש גנַאל ךעלענגייפ יד

 ,טפַאשקנעב רַאפ ץירַאה סָאד םיוא טייג ךָאד

 ןרעג ךיא טלָאװ טרָאד ןענייווסיוא שטָאכ

 ןצראה ןטעדנואוורַאפ ןופ טנורג ןופ

 . . . ןרערט עטסקילייה יד -- עטצעל יד
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 י ד יי ס

 ןרָאװעג טעגרהעג זיא סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא לדיימ עקירָאי-14 עשידיי סָאד)
 (ןָאפ עשידיי יד טקידיײטרַאפ טָאה יז תעב ,סענַאגילוכ ךרוד

 סיוש ןפיוא לקינייא ןייז וצ ,קלָאפ ןרַאפ ןברק א ךָאנ
 .ידייס רעניילק רעד ןופ ... הדקע ןַא רעדיוו
 ,ןיילק ןעוו םיורנ ןידלעה ַא ךָאנ
 ץלָאטש ריא ןופ ,טומנדלעה ריא ןופ | / ,ידייס ענייש רעזדנוא

 ןבעגעג טָאה יז סָאװ
 ןַאפ ריא ןופ דובכ םעד רַאפ ,דניק שידיי סיורג-ןיילק
 .ןבעל ןוא טסייג ןוא ץרַאה ,טקידיילַאב ןָאפ ןייד טָאה'מ/
 ,דניק ,ומסָאה ןייש-שידלעה
 ,ןייגרַאפ ליפ ןלעוװ ןרָאי . . . םקידיײטרַאפ טולב ןייד טימ

 ,ןעילב טעוװ דנַאל רעזדנוא
 ןַאפ רעזדנוא טעוו ןרעטַאלּפ ןָא ןעמוק םיחולש עיינ
 .ןויצ ןופ גרעב יד ףיוא ,ןדלעמ הלואג יד זדנוא
 טעוו ןענייש ןעמָאנ ןייד ןוא
 ,דנַאל ןוא קלָאּפ טעוװ ןבעלפיוא .ןדלעה עטלא ןשיווצ

 . . . עדייב ןייז ץלָאטש ןוא סיורג
 קלָאפ יירפ ךעלקילנ א ןוא ,ןייגרַאפ ליפ ןלעוו ןרָאי
 . ידייס ןָא ןענַאמרעד טעוו עדייז א טעוו ןדער

 "רענירג, רעד

 ,רעמָאי א יו ןונינ ןייז טכליח'ס ןגרָאמ ןדעי רעטצנעפ ןיימ רַאֿפ
 ,םינוק וצ טפור רע ןעוו ,"ערעב ,, ןייז טימ רֶע טייג
 ןגרָאז ןגיל םינּפ ןייז ףיוא
 ןטלעז ןעמוק ןדנוק יד ךָאד .ערעווש ,עקירעיורט

 -- ! הנידמ ענעדלָאג --

 ,ןטלעש ,ןעלדיז ,םיצאקש ןפיול'ס ןרעטש ןייז ןופ ןשמיינק יד ןוא
 "!ץניש א ,קול, :ןעיירש ,ןדער רעטרעוו ןָא
 ןרעווש ,ןגנַאל א ףמַאק א ןופ

 ןקוק ןגיוא עטכייפ ץנייז .ןדייל עננַאל-סנבעל
 ; טרעטיברַאפ ןוא קידנרָאצ

 ,ןקור ןייז ןייא רעפיט טגיוב רע ,ןגיוא עטױר-ןקַארשעגנַא
 ,טרעטיצ ןוא -- םיוק ךיז טּפעלש ; עסַאלב ,ערַאד ןקַאב

 ןגיובעגנייא דימת ךיז טּפעלש
 ,ןעּפירקס רעדער יד . . . ןייג וצ רעווש .אשמ ןייז קידנּפוטש

 ,םעלָאּפ יד ךיז ןרעטנָאלּפ'ם
 --- ןּפיל ענייז ןעשטּפעש סעּפע רעמָאט :רעטניהַא טקוק ןוא טּפוטש
 . . . תוללק רעדָא תוליפת ; םיא ןייטש ַא טלַאפ ץענרע
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 םהרבא הוא

 ,ןשַאלרַאפ זיא ןרעטש ַא ךָאנ
 !טניישעג טָאה ָאטענ ןיא סָאוװ
 ןושל-עמאמ עטלַא רעזדנוא

 ,טניירפ א ךָאנ ןריולרַאפ טָאה

 ,עריא עטסעב יד ןופ םענייא

 ,גנַאל ריא טנידעג יירטמ טָאה סָאװ

 ,עביל ןייז טקנעשעגקעוַא ריא

 ,גנַאזעג ןייז טעמדיוועג ריא

 טלגילפעג טינ ,טלצניקעג טינ
 ,דיל שידיי ןייז ןעוועג זיא
 טלניּפשענּפָא קיצנוק יו ךָאד
 .דיי רעד יירט ךיז םעד ןיא טָאה

 ,ןבערטש ןייז ןוא ןפָאה ןייז טימ
 ,ץרַאמש ןייז ןוא ןדיירפ ענייז
 ,ןבעל שידיי רעטיב ןייז ןוא
 .ץרַאה שידיי םערַאװ ןייז ןוא

 ןעלדנַאוװ-תולג ןגנַאל םעד ךרוד

 ,טניירפ סלַא טיײלנַאב זדנוא רע טָאה

 "ןעלדנַאמ טימ סעקניזָאר , ןופ ךָאנ

 ,טנייה "הנלפה רוד , םעד זיב

 ןיקסאר .מ .5

 רבק סנדַאפדלַאג

 ,"םימע ןב , עקיטנייה יד ןופ

 ,לָאמַא ןופ "םאבכוכ-רב, ןופ

 "תימלוש , רעכעלרעה רעד ןופ

 ,לוק ַא זדנוא ןעגנולקעג טָאה

 ,שודיח א יו ןעננולקעג טָאה

 ,םורנ ַא םייה רעטלַא ןופ יו

 ! שידיי יו ןוא םערַאוו יוו ,ךַא

 ! םיז ןוא קירעיורמ יוװ ,ךַא

 ,ןגיואוועג טינ ,ןטסָאמעג טינ
 ,רוזעצ ןָא ןוא םטיר ןָא
 ןגיוצעגוצ זדנוא ייז ןבָאה
 .רוטַאנ עקיטכעמ יד יו

 ,ןעגנולקעג סָאװ ,רעדיל ענעי

 -- ,טבירטַאב ןוא ךעליירפ ןבָאה

 ?ןעגנוזעג טינ ייז ןעמ טָאה ואוו

 ? טבילענ טינ ייז ןעמ טָאה ואוו

 ,רעגנירג ךָאנ טצפיזעג דיי ַא טָאה'ס

 . . . דיל ַא םנדַאפדלָאג קידנגניז

 ! רעגניז רעביל ,קיאור עשז-ףָאלש

 !דיי רעד טעוו ןביל ךיד גנַאל
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 ןַאטדוג סחנֿפ
 1881 ןיא ןריובעג

 1901 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1947 ,רַאונַאי ןט2ג םעד ןברָאטשעג

 |ב עוועגנ

 ,תורוחס ענעדייז ןוא תורוהס ענעלַא1 }

 ,"רעפעצ , ןוא "ןרעפעצ , ןוא לווַאב

 ןטכָאלפעג ןוא טבעוועג לוטש-בעוו םייב ךיא בָאה

 . . . רפס ןיא לאלצב יו ךעלטסניק

 ןגיוצעג רעקיטש ןיא תורוחפ יד ךיא בָאה

 ,ןטסָארּפ םעד לוטש-בעוו ןופ וליפא

 ןבעל קידנרעדנאוו םענענייא ןופ רעגנעל

 . . . ןטסָאמענ ךיז טלעוו רעד ןיא ןוא

 : טנגוי ןיימ רַאפ ןייז לכליּפש א סָאד טנעלפ
 ;ןבעוו ןייא ןיא טכענ יד טימ געט
 ןגיוצעג רעקיטש ןיא תורוחס יד ךיא בָאה
 .. . ןבעל םענעגייא ןופ רעגנעל

 ,ןלָאװקעגנָא רימ ןופ רעטסיימ רעד רַאג טָאה
 -- ןזיור יד ףיוא ןיב ַא יוו טקנוּפ
 ןגירק עטָאּפאק "ענעקנא, ןַא ךיא געלפ
 . . . ןזיוה ענעגייצ רַאּפ ַא ןוא

 ,ןבעוועג ענייש יד ץלַא טכעוועג ךיא בָאה
 ; םידעפ יו ןסירעצ ךיז ץרַאה'ס
 רעטמעשרַאפ ַא ךיא בָאה בוט-םוי ַא ףיוא ןוא
 . . . םידנב יד טשרע ןַאטעגנָא

 ,לוטש-טפַארק ןכעלרעדנואוו ןפיוא טנייה ןיוש ךיא בעוו

 ; ןניוב ןסיוא לייפ יוװ ךיז גָאי

 ,גננניױלַאב א ץלַא ךָאנ ןבעוו ןיא ךיא ךוז

 . . . ןגיוא יד ןעלקנוט ,ךיז ןעיצ ןיוש ןעמענ

 רעקיטש יד לוטש-בעוו ןופ ךיז ןעיצ

 ; ןרָאי ענענייא'ד ןופ רעננעל

 ,ןעיורג ךיז שזַא ּפָאק םענופ רָאה יד ןעמענ

 . . . ןורכז ןופ סיוא ןיוש ןלַאפ
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 ע לע דיי מ ןיימ

 :וויאַאנ לָאמנייא עלעדיימ ןיימ ךימ טגערפ סע

 ; ןייג טזומ וד ּפַאש ןיא ,ישעטאט --- ,יז טגָאז --- ,םייוו ךיא,
 ,טסוט וד סָאװ ,געט ענעצנאנ יד ,גָאז רָאנ
 "? ןיילַא ישעמאמ טימ ןייז ךיא זומ קידנעטש סָאװ

 ,ןיימשרַאפ וצ ןבענ ,לרעטכעט םעד ,ריא וואורּפ ךיא

 -- ביל ױזַא ךעל'גיוא טימ וצ רימ וצ ךיז טכרָאה יז

 געט ענעצנַאג ןטעברַא זומ'כ ,ריא רעלקרעד'כ

 ,בומש רעד ןיא ףרַאד ישעמַאמ סָאװ ,גנידצלַא ףיוא

 דייז וטסכַאמ ּפאש ןיא ,רימ טנָאז ישעמַאמ ןוא,
 : ייוו טימ ךימ טנערפ ןוא -- ,"ענייש ךעלעדיילק ףיוא

 םייהַא לָאמנייק ,ישעטַאט ,וטסגנערב סָאװרַאפ,

 "! ייֵנ ךיא יו ,עז ?עלעדיילק ַא ףיוא רימ רַאפ

 טכַאנייב טָאה דניק'ס שירעביפ ןעוו ,לָאמנייא רָאנ
 ,טניּפשעג קידנכאוו ךעלעמיורט ענעדלָאג ךיז

 ,טכאװעג ישעמַאמ טימ לטעב ריא ייב גנַאל בָאה'כ
 .דניק םעד טנָאזענוצ בָאה'כ עלעדיילק ןדייז א

 ,ןעיליל ןוא ןזיור יד, :לוטש-ףמַאד רעד ייב טכַארט ךיא

 ,דייז םעניא ךעלעמילב עקיצנוק יד

 --- גנילירפ ןופ יו טבעוועג טעברַא עקיטכערּפ יד

 "! טדיילקעג סָאד דניק ןיימ טלָאװ ןייש יו

 רענעט עשיטָאּפש יו ןטימ ןיא ןבָאה'ס רָאנ

 : רימ וצ לוטש-ףמאד רעד ךרוד טשיורעג

 ,טינ קעלּפרַאפ ,גנומכַא ביג ךעלמילב ענעדייז יד;

 "! ריד רַאפ טינ זיא סָאד ,טינ סעגרַאפ

 ,רעטנורא עטבעוועג'ס ץלַא טקורעג ךיז טָאה סע

 -- קיטש ןיא ךיז םורַא טלקיוועג

 קיטייוו רעד טָאה ךיוא טבעוועג םענייאניא ץרַאה ןיא

 .קילב ןיימ ןרערט טםימ טליפעגנָא ןוא

 ,זיא רערמ עקידוז ןיימ ןלַאפעגנ גנילצולּפ ןוא

 : דייז עקימולב יד טנכייצעג

 ,עטקעלפרַאפ סָאד דניק ןיימ רַאפ קירוצ ןנירק לעוו'כ

 ! דיירפ רעשינָאריא טימ בָאה'כ טכַאלעג



 279 ןַאמדוג ססנ5פ

 ,טנייוועצ לכלוק ןפיוא ךיז טָאה לרעטכעט ןיימ

 -- טכַארטַאב טָאה דייז םעד ישעמַאמ ןעוו

 .לקיטש קידנקעלפ ַא ,לדיילק ןייק ףיוא ַאמשינ,

 . "!טכַארבענ וטסָאה סָאװ ,ישעטַאט ,עז

 גונעג טינ טסבעוו וד

 לומש-טפארק רעד ךָאנ לוטש-טנַאה יד רעבעוו רעד טָאה טנָאיעג
 -- גולק ךיז טנכערעגסיוא טכענ יד
 : עמיטש א טָאה טצלירגעג תוקחד ןייז ןיא ךָאד ןוא
 !גונעג טינ טסבעוו וד ,טינ טסבעוו וד

 ;רעבעוװ רעד לוטש-ףמַאד רעד ףיוא טבעוועג רעדיוו טָאה
 --- גוצ ַא יו טילפ עלעפיש-בעוו'ס
 : עמיטש ַא טָאה טצלירגעג תוקחד ןייז ןיא ךָאד ןוא
 !גונעג טינ טסבעוו וד ,טינ טסבעוו וד

 ,רעבעוו רעד ןלוטש-ףמַאד ייווצ ייב ךיז טנַאּפשעגניײא טָאה

 !גונעג טינ ץלַא ךָאנ ןלוטש-ףמאד ייווצ

 ; ךעלדער ענעלָאטש רַאּפ א ןָא וט ,ןיוש םענ ,ונ

 . . . גָאי ךיז ןניוב ןופ לייפ ןכָאנ ןוא

 ןעמיורט ענייד ןלעװ סע

 -- ןייגרַאפ שיורעג ןיא ןעמיורט ענייד ןלעוו סע
 ,טסול ןָא לוטש-ףמַאד יד ץרַאה ןייד טעוו ןגָאי ןוא
 ,טסורב ןייד ןיא רעקרַאמש טפַאשקנעב ןייד םעוו ןגייטש רָאנ
 .ןעז וצ דניק ןייז ססוג ַא ךיז טקראטש סע יו ױזַא

 ; גָאט ןטצעל ןזיב ןבעוו וטסעוו ןבעוו ןוא

 ; םוטש וטסעוו ןקוק ןעמולב ענעדייז יד ףיוא ןוא

 ? םולב א רבק ןייד ףיוא ןעקנעש רשפא ץעמע טעוו

 .גונעג ןבָאה םינ םיכירכת ףיוא לָאמנייק רָאנ

 ,ליצ א ןָא ןבעוו ןוא ,ץלַא וטסעוו ןבעוו ןוא

 ; דימ לוטש-בעוו עשינַאכעמ יד ץילַא ןגָאי קר

 -- דילידיײשּפָא עטצעל'ס ריד ייז ןלעוװ ןשיור זיב

 ,ליטש רבק םעניא ןטרָאד וטסעוו ןעמיורט ןוא



 רעּבעוו ס ק ַא מ
 1881 ןיא ןריובעג

 עקירעמַא ןייק טייהרעגנוי ןעמוקעג

 ק רָאי-ןינ

 -- .ירפ רענייזַא סקעו
 .ןעגנעה ןרעדָא ענרעזייא
 .טסילפ רעוויר טסיא רעד
 ,רעוויר טסיא רעד טסילפ טכַאנ ןוא גָאט
 .טסילפ ,טסילפ ,טסילפ ךייט רעד
 -- ןעייג ןוא ןעמוק ןרעסַאוװ יד
 ,דרע יד ןדיינש ןוא
 למיה ןיא קירב-ןרעדָא יד
 ךיוה רעד ןיא ץענ ַא טכַאמ
 .דרע ןגערב יד טדניברַאפ ןוא
 .טדיינש ,טדיינש ,טדיינש ןוא ךייט יד טמוק

 .ירפ רענייזַא סקעז

 ,טקעוװ ןוא ןָא טמוק ןוז יד

 --- לטניּפ ןיא לטניּפ

 ,ךעלעטניּפ טייוו ,טייוו

 -- ךיז ןריר ךעלעטניּפ

 יז ןעננעה קירב ןפיוא

 . .ךיז ןריר ,ךיז ןריר ,ךיז ןריר ייז ןוא

 ,ךיז ןניוו ,ךיז ןגיוו ,ךיז ןניוו ןפאמ עצראווש

 קירב רעד רעביא

 ,ךיז ןקַאּפ ,ךיז ןקַאּפ ,ךיז ןקַאּפ ןשטנעמ-סטעברַא יד

 ,ןשטנעמ-סטעברַא יד ךיז ןקַאּפ ,ךיז ןקַאּפ ,ךיז ןקַאּפ

 ,ןשטנעמ-םטעברַא יד ךיז ןקַאּפ למיה םוצ טייחרענעדנובענוצ

 ךיז ןריר ,ךיז ןריר ,ךיז ןריר ןשטנעמ סטעברַא יד רעבָא

 .רעזייה יד ןקעמרַאפ ךיור ןוא ערַאּפ ןופ ןליונק יד ואוו ,ןיהַא

 .ןשטנעמ-סטעברַא יד ןופ סױרַא ןסקַאװ רעזייה יד ואוו ,ןיהַא

 .עוַאל יוו ךיז ןסינ ןשטנעמ-סטעברַא יד
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 -- ךיז ןסיג ,ךיז ייז ןסיג קירב רעד רעכיא

 ,וצ רעזייה יד ןקוק ךיוה רעד ןופ

 ,רעזייה יד ןופ ןענַאלַאב-טפול ןכַאמ סנקלָאװ יד ןוא

 ,טסילפ עסַאמסטעברא עווַאל יד

 .ןקַאּפוצנָא רעזייה יד

 ,ןטרַאװ ןוא ןקוק רעזייה יד

 -- ןריר ךיוא ךיז ייז ןלעוו דלַאב

 ןריר ,ןריר דלַאב ךיז טעוװ ץילַא

 .ןריר ץלַא דלַאב ךיז טעוו ,ףוס ןקיפוס ןָא ְןַא וצ

 -- זיא גָאט רעד

 ,טכַאנ ןגעק ךיז טרעק גָאט רעד

 .טברַאמש גָאט ןַאמסטעברַא רעד

 ,קירוצ טפיול עווַאל יד

 .ּפָא ךיז טליק עווַאל יד

 -- ,ךיז ןריר ,ךיז ןריר ,ךיז ןריר ןפַאמ-עוװַאל יד

 ,קירוצ טפיול עווַאל יד

 .טכַאנ רעגייזַא ןביז

2. 

 .קידייל ןענייז ןסַָאנ יד

 ,קיטעמוא ןענייז ןסָאג יד

 .טכַאנ ןטימניא זיא םע

 ,רעטצנעפ יד ןענייז רעטצניפ

 ,טינ ךיז ןריר רעזייה יד

 .םינ ןעייג ןשטנעמ ןייק ןוא

 ,ףיש רעטייוו ַא ןופ לאנניס ןכַאװש א רעהרעד ךיא

 ,לַארעביא ןופ לוקרעדיוו ַא טימ ּפָא טרעפטנע שינרעטצניפ יד

 ,ףיש א ךָאנ ןופ לַאנגיס רעד --- ,טָא ןוא

 ,ויטָאמָאקָאל ַא ןופ ןפָאּפ עכאווש סָאד ןוא

 .טינ ןעייג ןשטנעמ ןייק רעבָא

 ,טינ ךיז ןריר רעזייה יד

 ,רעטצניפ ןענייז רעטצנעפ עלַא ןוא

 .טכַאנ ןטימניא זיא סע

 טלקיוועגנייא ןענייז ןרעטש יד ןוא הנבל יד

 ,שינרעטצניפ רעד ןופ ןכַאלּפ עקיד יד ןיא

 .קיטעמוא זיא םע

 .קיטעמוא
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 ,ןגיל רענײמש-טלַאּפפַא עטלַאק יד

 .ייז ןגיל טלַאק

 ,קידנטרַאו ייז עז ךיא רעבָא

 ,ןיימש רעמיא ןוא ןייטש ןענייז ייז שטָאכ ןוא

 ; טכַאנ רעד ןיא ןטרַאװ וצ ןסידו ייז זַא ,ךיא ליפ

 טכַאנ רעד ןיא ןטראוװ וצ

 .גָאמייב רעייג יד ןופ םיפ יד רַאפ

 .קימעמוא זיא טכַאנ יד ,ָא

 ןפלעה ןרעטש יד ןוא הנבל יד ןוא

 .קיטעמוא ױזַא טכאנ יד ןכַאמ וצ

 ,גנונעװַאב ןייק ,גנַאלק ןייק

 ליטש ,ליטש

 ,ןפָאלש ,ןפָאלש

 ,טרַאו םיור רערעטצניפ רעליטש רעד רעבָא

 .טרַאװ רע זַא ,טסייוו ןוא טרָאװ רע

 .טפָאלש סָאװ ץלַא ףיוא

 ,ןטרַאװ ןקירבַאפ יד ןוא רעזייה יד ןוא ןסַאג יד ןוא

 ,רעטעברַא םעד ףיוא טראוו גייצעג יו

 ,טרַאוװ טכַאנ יד

 ,לימש זיא טכַאנ יד

 .רעטצניפ זיא טכַאנ יד

 .טכיל טגנעה שינרעטצניפ רעד ןיא רעבָא

 טכַאנ רעד ןופ ןעמיור ערעטצניפ יד ןיא

 .ןרָאכ עכעלדנעמוא ןעגניז

 ,ךיא רעה ןעמיטש ערָאנימ

 .טרַאװ ץילַא סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 ,קיבייא ךיז טנעוװַאב סָאװ ,טייצ רעד טימ

 .ןרָאכ ענעטלַאהַאב ןעגניז

 ,ףָאלש ,ףָאלש ,ףָאלש
 ! טרַאװ ,טרַאוװ ,טרַאװ
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 ש טיווָאמיאח -. .מ
 1881 ןיא ןריובעג

 1902 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 רעוויר-טסיא םייב
 (טנעמגארפ)

 -ילפ עטכידעג א יוװ גיוב ןבלַאה ַא ןיא ךיז טַאה רעוויר-טסיא רע 1 .גב

 טימ ןוא למיה ןטימ טפעהַאב ךיז ןוא ןסָאגעגרעדנַאנַאפ קיסעלכָאנ טייקיס

 -םַאלג ַא יו -- ַאד ןעזעגסיוא טָאה רעסאוו םענופ ךאלפרעביוא רעד .ןוז רעד

 -לֵא ןיא ןוא ,רעצנַאּפ רעטקעדַאב-ןּפוש ַא יו -- ָאד ןוא לגיּפש רענעפילשעג

 סָאװ ,יערָאמ םענעדלָאג-קיזיר א ןופ קורדנייא םעד טכאמעג סע טָאה ןיימענ

 א ךיז טָאה ןוז יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא טלקיװעגרעדנַאנַאפ םיצולּפ ךיז טָאה

 .ןטייווק עטקיטשענ יד רעביא ןָאטעג ליּפש

 עיינ יד ןביוהענפיוא ךיז טָאה ,רעסַאו ןרעביא ךיוה ,סנמייוורעדנופ

 עוויסַאמ עצראווש יד טימ קירב ץטלַא יד ןגיוצעג ךיז טָאה ריא רעטניה ,קירב

 .סבעווניּפש עקיד יוו ןעזענסיוא ןבָאה סָאװ ,קירטש ןופ ץענ ַא טימ ןוא סמערוט

 -גנַאל יד טימ ,סמערוט ענעלָאטש עקנַאלש ייווצ יד טימ קירב עיינ יד

 יו ןניוצעגנָא ףייטש ןעוועג ןענייז ,קירטש ענעטַארד עבָארנ עטזָאלענּפָארַא

 סעפרַאה עקיזיר ייווצ יוו ןעזענסיוא סע טָאה טייוו רעד ןופ ןוא ,סענורטס

 וא ,ןטעבעג ךיז טָאה סע ןוא ,רערעדנַא רעד ןנעק ענייא ןענאטשעגנ ןטלָאװ

 / -רעביא סענורטס יד רעביא רענניפ יד טימ לָאז טנַאה עקיטכעמ א סנצעמע

 ,דרַאקַא ןדליוו א סעּפע ןליּפשסױרַא ןוא ןפיול

 ,םנעמיוק עכיוה ערעייז ןוא ןקירבַאפ יד טימ ,ןטמייז עדייב ןופ ןגערב יד

 יו ךיז ןכָאה ,ךיור רעצרַאװש ַא טרַאּפשעג דנַאנַאכָאנ טָאה סע עכלעוו ןופ

 ןעמואוושעג ןענייז רעסַאו ןפיוא .ךייט םעד ןיא ןסיבעגניירא רענייצ טימ

 עדעי .סעשזראב ענעדָאלאב-רעווש ןוא סירעפ ,ךעלפיש ןוא ןפיש יילרעלכ

 -נײרַא שילָאכנַאלעמ ךיז טָאה סָאװ ,ףייפ רעדנַא ןא טרעהעג ךיז טָאה עלייוו

 א -- ,טלעוו רערעדנא ןַא רָאנ ןָא טנַאמרעד יו ןוא טפול רעד ןיא ןסירעג

 .רעסַאו ןפיוא זיולב טריטסיזקע סָאװ ,טלעוו

 עריא טימ טָאמש יד ןטָאשענרעדנַאנַאפ ךיז טָאה רעטייוו ןטרָאד ןוא

 ַא ןופ ןעזסיוא ןַא טַאהעג טָאה סע ןוא סנעמיוק ןוא רעכעד עכַאלּפ רעטנזיוט

 -ץגפיוא טָאטש יד ךיז טָאה רעכעה ךָאנ ןוא רעטייוו ןוא .םלוע-תיב ןקיזיר

 רעלעקנוט ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןזלעפ עקיציּפש ןופ טנַאו עכיוה ַא יוװ ןביוה

 ,למיה סענופ טנורגרעטניה ןפיוא טלָאמענסיױא טייקכעלטייד-טשינ

283 
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 טו ט

 -לואוו רעד ןניוצענסיוא ךיז טָאה סעדייבעג עקימורַא ץלַא ןופ רעכעה

 רעכעד עקירעביא יד ןשיווצ ןסקַָאװעגנסױרַא רע זיא קנַאלש .םערוט טריָאוװ

 ךיוה ןייז ןופ טקוקעג רע טָאה ץלָאמטש .סעדייבעג ערעדנַא יד ןופ ןציּפש ןוא

 ןסקָאװרעד טשינ זיא ךייא ןופ רענייק ,טעז -- :טנָאזעג יוו ןוא ךיז םורַא

 !ןעמעלא ךייא ןופ רעכעה ןןיב ךיא ,ךיוה ןיימ וצ

 ןטלָאװ טלעוו רעד ןופ גרעב עשיטסאטנַאֿפ ץלא יוװ ,ןעוועג זיא סע ןוא

 עלַא יד טפעהַאב ָאד ךיז ןבָאה ױזַא -- ,טרָא ןייא ןיא ןבילקעגפיונוצ ָאד ךיז

 ףיוא .טייק-ןזיר רענעסַאלשענ-טסעפ א ןיא סעדייבעג עלעקנוט עקידנעלמירד

 -ץד ןציּפש יד ןופ .ערַאמכ עניורב-לקנוט ַא ,ערַאמכ א ןעגנַאהעג זיא ץלַא

 טָאה סע ןוא ערַאּפ עסייוו-ךוּפ סעבולק טליונקענ ןוא ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעכ

 טלמאזענפיונוצ םרָא ןייא ןיא ָאד ןטלָאװ ןענאקלואוו רעטנזיוט יו ןעזעגסיוא

 .ןרָאװעג

 טימ ןרָאװעג טליפעגנָא טפול יד זיא ערַאּפ רעד ןופ ןוא ךיור םעד ןופ

 רעד ןָא טנַאמרעד טָאה ץלַא סָאד .סעזעירעטסימ ןוא סכעלמייהמוא סעּפע

 -נרעטשעצ א ןופ טפאשרעה רעד ןַא ,טכַאמ רערעטצניפ ַא ןופ טפַאשרעה

 לָאז רע ידכ ,טרָא ןייא ףיוא ץלַא טױבעגנָא ןוויכב טָאה סָאװ ,טסייג ןקיד

 | . . ..ןרעטשעצ סע טכייל ןענַאק ךָאנרעד

 ,רעיילש א ןעיצפיורַא ןעמונעג ץלַא רעביא ךיז טָאה םולח ַא ןיא יו ןוא

 סנצעמע זַא ,טלעפעג רָאנ טָאה סע .סעדייבעג תורוש יד טלקיװעגמורַא ןוא

 ביוה א םיא ,רעיילש ןרעטנוא ןופ נערב םעד ןָאט םענ ַא לָאז טנַאה ַא

 ענג יד ןיא ןביוש עקילייצמוא יד טימ ןליּפש ןעמענ ךיז לָאז ןוז יד ןוא ,ןָאט

 ןציּפש יד ןוא ןזינראק יד ןדלינַאב ייברעד ןוא טכיל יו ןדניצנָא ייז ,סעדייב

 ...גרעב-ןזלעפ עטרעווילגראפ עקיזיר יד ןופ
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 סַאנ:ירעוא ב יד

 (גנולייצרעד רערעסערג א ןופ טנעמגארפ)

 רעניואוונייא רעקיטכרַאפמכער רעדעי טָאה ןטייצ עטלַא ,עמוג ענעי ןיא
 -יד , ןקידלסיש-לופ ַא ןסעּפָא טנָאקעג טנעס ןעצ רַאפ "דיַאס-טסיא, רעד ןופ
 "רעניד , ַא -- ,ןסַאג דרַאשטרָא ןוא סקעסע ןופ ןענַארָאטפער יד ןיא "רענ
 זיא טכענ ענעי ןיא .וצרעד רעסַאוװ-רעצלעפס ןוא זייּפש-ךָאנ ןוא-רָאפ ַא טימ
 -ילעטניא רעשידיי רעד רַאפ סַאג-ריצַאּפש-טּפוה יד ןעוועג יײװדָארב-טסיא
 ,ןטנװַא ןוא געט ענעי ןיא .שיסור ןעוועג זיא ךַארּפש עלעיציּפָא יד ןוא ,ץנעג
 ןוא-דרַאיליב,, ,ןענולַאס ,"ןדַאקרַא-ינעּפ , טימ טליפעגנָא ןעוועג ירעואב יד זיא
 עטרַאה ןוא "סעקטיזיוו, ןיא ןענױשרַאּפ טימ ךיוא יו ,"ןעימעדַאקַא-רעברַאב
 טנַאקעג טינ לָאמנייק טכיוועגכיילג רעייז ןבָאה סָאװ ,ןענױשרַאּפ ,ןשוילעּפַאק
 -ומש ַא ףיוא ףיש ַא יו טניוועג קידנעטש רעבירעד ךיז ןבָאה ןוא ןטלַאהנייא
 ןיא ץַאלּפ ןסיוועג א קידנעייגייברַאפ ,טכענ עקידכשוח ענעי ןיא .םי ןקידמער
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 א ןגיוא יד רַאֿפ לָאמַאמימ סעּפֶע טָאה ,טירטס ןָאטסוַאה ןבענ ירעואב רעד

 -קיטכיל יד ןענייש ןעמונעג ,ןענוז יו ,ןבָאה עקַאט דלַאב ןוא ,ןַאטעג טכיול

 ,רעלדיימ ,ענעגױצַאב ָאקירט-רילָאק-בייל ןיא ,ןצוט ַא ןופ רעמינּפ עקיברַאפ

 -עג ,סעזָאּפ עשיּפַארגָאנרַאּפ ענעדיישרַאפ ןיא ,זיירק ןבלאה ןיא ןענייז סָאוװ

 -ידנצלירג רעד טָאה טלָאמעד .עניב ןופ טנורגרעטניה ןיא טצעזעגסיוא ןעוו

 ןופ גנעל רעד רעביא ןגָארטעג ךיז דנַאנַאכָאנ סנטסַאק-ליּפש ןופ למוט רעק

 -עג ןוא ענעגנוזעג-ליפ יד ןעוועג זיא "ידיירג'ַא יזָאר טיווס , ןוא ,סאג רעד

 -נייא סָאד ןעוועג "ןדרַאג קיטנַאלטַא, רעד זיא טלָאמעד .עידָאלעמ עטליּפש

 -לץעז ןרַאפ ןבָאה טָאטש לייט-חרזמ ןופ ןדיי יד ואוו ,זיוה-סגנולייוורַאפ עקיצ

 עכלעזא ןרעה וצרעד ןוא ריב זָאלג טלַאק טוג א ןעקנירט טנַאקעג "לקינ, ןקיב

 םעד ןוא "םואעפרָא  ,"רָאזדניוו ווָא ספיַאו ירעמ יחד, יוװ ,קיזומ ןרעמונ

 -ךעיורפ םעניילק ַא ןופ טריפעגסיוא ,"רָאמרַאמַאל עד יצול , ןופ טעטסקיס

 -ץרַאװש ןוא עשיטַאבָארקַא ענעדיישראפ ןעז ךָאנ וצרעד ןוא ,רעטסעקרַא

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטסיטרַא "עטסערגנ , יד ןופ ןזיוועג ,ןצנוק עשירעלטסניק

 .ירעוַאב םורַא אצמנב

 טימ ךיז טסנוק-רעטאעט עשידיי יד טָאה עכַאּפע רענעדלָאנ רענעי ןיא

 ,ןטרָאגנייו ןיא ןטַאמ םייב יו ,ירעואב רעד ןיא טײרּפשעגסױא טייקטיירב

 ץ/טסעיַאמ טימ ןבָאה "רָאזדניװ, ןוא "אילאט ,, יו ,ןעלּפמעט-טסנוק ענױזַא ןוא

 סַאנ ןטייז עדייב רעכירַא ןופ ערעדנַא יד ענייא טקוקעגנַא עדריוו רעשיט

 ,/ץעלץעמילב , ןופ ןשיפא עקידנעיירש ערעייז טימ טסירגעג ךעלפעה ךיז ןוא

 ןסיוועג א ןעוו ,טלָאמעד ."המשנ עטעשזדנָאלברַאּפ , ןוא "םידצמ-תאיצי;

 יד ןקינייר וצ קנאדענ רעד ןלאפעגנייא זיא עילַָאּפָארטעמ רעד ןופ רָאיעמ

 ּפָאק ןטימ ןרעקוצרעביא יז טָארדענ ןבָאה סָאװ ,דניז ערעווש יד ןופ טָאטש

 -גני, ץעלא יד ןענייז טלָאמעד ,הונינ לָאמַא יו ,ףױרַא סיפ יד טימ ,ּפָארַא

 עטמערַאוװעגנָא ערעייז ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרא טירטס ןעלע ןופ "ןעיורפ

 -וצמורַא ,ןביוט ענעקָארשעצ יוװ ,ןעוועג ןעגנואווצעג ןענייז ייז ןוא ןטסענ

 .ירעואב רעד ףיוא ןוא םורַא ןסַאנ ענעטכױולַאב-טכעלש יד רעביא ןעלדנַאװ

 טָאה ,גנילירפ ןוא טננוי ןופ געט ענרעדלינ ענעי ןיא ,ןטייצ עטוג ענעי ןיא

 -ענסיוא טפאהנסיוועג טָאה ןוא ןבעל קיטראננייא ריא טבעלעגנ ירעואב יד

 -עד םענופ רעטקַארַאכ ןשיטילַאּפָאמסָאק ןוא ןזָאלנרָאז ,ןעיירפ םעד טקירד

 .קרָאי-וינ ןקידטלָאמ

 עקיצנייא יד ןעוועג זיא יז .ןרעביפ עלַא טימ טבעלעג טָאה ירעואכ יד

 -ץמַא רעטעװעסקַאזָאלגנַארַאפ-בלַאה רעד ןיא סאנ עשיטילָאּפָאמסַאק-שיּפיט

 טקנוּפ ,טייקיסעמכיילג עמענעגנָא ןא טליפעג ךיז טָאה ירעואב רעד ןיא .עקיר

 ןבָאה ,ירעואבכ רעד רעביא ןעננאנעג ןענייז סָאװ ,עלַא .זיוה:-ליּפש א ןיא יוו

 .ןעניוועג רעדָא ןליּפשרַאפ -- עקיבלעז סָאד ןוא סנייא טרַאוװרעד ןוא טכוזעג

 .טבעלעג טָאה ירעואב יד ןוא

 יד ןופ שיורעג ןקידנפױלנָא ןוא ײרעּפַאלק ןקידנַאנַאכָאנ םעד רעסיוא

 יליּפש ענעדישרַאפ ןופ למוט םענעכעלב םעד ןוא ןענַאב-ךיוה וינעווע עטירד
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 -סַאג יד ןופ יירענזארב-רעדער ןקיּפמוטש םעד םימ טשימענפיונוצ ,סנטסַאק

 -1פורסיוא קישמטיווק ןוא ךיוה ךָאנ ןבָאה ,רענעגעוו-טסאל ערעווש ןוא סמַארט

 -עגניירַא ךיז "סניא-רעלוּפ , ןוא "סרעקרַאב, יד ןופ תולוק עכעלשטנעמ עקיד

 -ָאט-ליפ רעראזיב רעד וצ ןבעגעגוצ ןוא למוט-דיראי םענײמענלַא ןיא ןטכַאלפ

 -נעל-חרזמ עלַא יד סיוא ךיז ןענעכייצ סע ןכלעוו טימ ,סנױזַא םעּפע טייקינ

 ,ןרַאזַאב עשיד

 -בלַאה רעד רעטנוא ןבעל קיטרַאננייא ,לופ ריא טםבעלעג טָאה ירעואב יד

 -ימכיל יד טלעטשראפ ,עילעטס ַא יוװ ,טָאה סָאװ ,ןינב-"לע, ןופ טייקלקנוט

 ,טכַאנייב טייקידתודוס עמענעגנָאמוא ןַא ןבעגעגוצ ןוא גָאטייב ןוז ןופ טייק

 ,רעיינכרוד ןופ טלמיוועג ןבָאה ,ןטָאש ןוא טכיל ןיא טלקיוועג ,ןרַאוטַארט יד

 -ףרַאש טימ סעקטיזיוו ,ךעלקער עטעליּפשעג-ךיוה ,"סיבריוד , ןיא ןָאמעגנָא

 ןפרַאש ןיא .ןזיוה ,עטּפעלקעגיסופ םוצ ,עטלטסעקעג ,םעלַאּפ ענעטמינשרַאפ

 ןבָאה ,ןליבסנַאמ יד ןופ ץכעדיילק רענעגָארטענּפָא טפָא רעד טימ טסַארטנַאק

 טימ טנכייצענסיוא ךיז ,רערעדנַאװ-ןסַאנ סנטסרעמ ,ןעיורפ עקידנעיינכרוד יד

 ,סטעה-םעריש עקיברַאפליפ ערעייז טימ ץנאנעלע ןוא עדָאמ ףיוא שינערעהוצנָא

 יד .ךעלדיילק עכעלנעדקָאלג עגנַאל יד ןוא סעטּפָאק עטיינעג עילַאט רעד וצ

 ,ךיז ןבָאה ןענולַאס יד ןופ ךעלריט-לגיּפש עקידנפעפיוא-טכייל יד ןוא עבלַאה

 ןופ ןבירטענ יו ,סױרַא ןוא ןיירַא ןניוו ןיא ןטלאהעג דנַאנַאכָאנ ,םעדיוה יו

 עטיור טימ ןענױשרַאּפ סױרַא ןענייז ןטרָאד ןופ ןוא ןיירַא ןענייז ןיהַא .טניוו

 ןבָאה ןריט-רעטניח יד ןופ .ךיש ענעגָארטענּפָא עפיורג ןוא סעקטיזיוו ,רעזענ

 ,עקידנטליש ןוא עקידנעלדיז ,ןעיורפ ערוכיש ץנַאנ ןוא בלַאה טקורעגסױרַא ךיז

 ןופ טייקטבעלעגפיוא רעניימעגלא רעד ןיא טסַאפעגניירא ךָאנרעד ךיז ןוא

 .ירעוַאב רעד

 ןמַאדלַאס ,ןרעגענ ,רענַאקיסקעמ ,רעזענַאּפַאי ,ּפעצ עגנַאל טימ רעזעניכ

 טימ ןבָאה ןוא ,עקידנעייגכרוד יד ןשיווצ טשימענסיוא ךיז ןבָאה ןסָארטַאמ ןוא

 .טעטש-ןפאה עקילָאמַא ,עטלַא יד ןופ ןסַאג יד ןָא ,טנָאמרעד ןייז רעייז

 -ןַאנַאפ טימ ,רעמערב-ןעייל ןענאטשעג ןענייז "ןדַאקרַא-ינעּפ , יד ךָאנ

 ,ברַאפ רעקידנעיירש ןיא ,ךעלטיירב ךיז ןבָאה סע ואוו ,ןשיּפַא עטרימשעגרעד

 ,ךיש עטעוװערונשעג-דלָאג עכיוה ןיא ,ָאקירט ןיא ןרוגיפ-ןעיורפ ןלָאמענ ךַאלפ

 -ַאב ,סץזַאּפ עקידנציירפיוא ענעדיישרַאפ סרעּפרעק ערעייז טימ קידנלָאמ/

 -ייז קינייועניא ןופ .רעייגייברַאפ עשידלָאי יד ןריסערעטניארַאפ וצ טקעווצ

 ןופ רענעט עקידנרַאנרַאפ ןוא עקיכליה יד ןעמוקעג ,טײקיטפולנסַאנ טימ ,ןענ

 יזַאר טיווס , ןופ סעידָאלעמ עקידנדַאלנייא ,ץעכייוו יד ןוא סנטסַאק-ליּפש יד !

 יו ,ןבָאה ןוא ,"לריוג לטיל םיווס ַא טיוו ווָאל ןיא םִע יַא / ןוא "?ידיירג'ַא

 . . . קינייוועניא ןגיוצעג ,טלַאװ
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 שטיװַאקרעּב-רענטאר ינעשזד
 1881 ןיא ןריובעג

 1895 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 גרעב רעדארָאלַאק יד ןיא ןנרָאמירפ-רעטניוו ַא

 ,ךעלרעטילפ עפייוו ןעלקניפ ןטייז עלַא ןו =

 ,ןטפול ןיא ןרעטַאלפ ךעלרעטילפ עסייוו יד

 ,לָאט ןעיורג םעניא ,ןטנוא ןופ ןוא

 ,סנטָאש עיורג-לקנוט ןכירק

 : טכַאנ רעקידמערוטש ַא ןופ תודוס קידנעשטּפעש

 ; יינש טימ ןפרָאװרַאפ ,ךעלביטש ןופ

 ;טלעק רעפרַאש ןופ ןרעטמיצ סָאװ ,ןשטנעמ עקנַארק ןופ

 .םערוטש ןוא טסָארפ ןיא ענעריורפרַאפ טיומ םוצ ,רערעדנַאװ ןופ

 ,יולב סלמיה םעניא ,ןביוא ןופ ןוא

 ,ףָאש סעדערעשט עסייוו םַאזננַאל ןעמיווש

 ! ןעלמעק ענעדלָאג ןיא ךיז ייז ןעלדנַאװרַאפ טָא ןוא

 . ,דלָאנ סעילאװכ ןיוש ךיז ןסינ לָאט םענירג םעניא ןוא

 וצ ברעמ וצ ןוא

 גרעב ןופ ּפעק-ןזיר יד ךיז ןעלקיוו

 ,ןייא ןעלטיח-רעבליז ןיא

 ,טניוו רעקידנפייפ ַא ְןָא טעייוו ןופצ ןופ

 ןעלגילפ עסיורג ענייז ףיוא ףיוא טּפַאכ

 ,ביוטשרעבליז ןוא דלָאנ טימ גרעב

 ,רעבליז טימ דלָאנ סעילַאװכ ןוא

 ! רעכעה ןוא ךיוה ןטפול רעד ןיא סעילַאװכ-דלָאנ ןופ םי ַא

 .יולב סלמיה ןוא גרעב ןעמאזוצ ךיז ןצלעמש ןטרָאד

 רעבליז ןוא דלָאג ןופ רעיילש םעד ךרוד ןוא

 םינַּפ ןטמאלפעצ-טיור םעד ךרוד טכעטש

 .ןוז עקידנעיינפיוא יד
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 רע ט ס עש ט 4 .ס
 1882 ןיא ןריובעג

 1899 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1941 ץרעמ ןברָאטשעג

 ע קיד ע מא

 ,ָאד ןענאטשעג טינ זיא גיוו ןיימ ! עקירעמא
 ; םייוו ץעגרע עטַאט ןיימ טגיל ןבָארנַאב ןוא
 ןדנובעגוצ ךימ ריד וצ סייווש ןיימ טָאה ךָאד
 .םייקיבייא ןופ טייק רערעווש רעד טימ
 ,ןטערט ייז םיפ יד ליפ ךיא
 .םדמערפ ףיוא טינ ןטערט
 ,ןביוהעג ןייטש ַא ָאד
 .טצנאלפעג םיוב ַא ָאד
 -- ןסירעג טנעה יד טימ רענרעד-לדָאנ יד ןוא
 רעדמערפ ַא ױזַא טלָאװ יצ
 ? ןסָאגרַאפ ייז ףיוא טולב ןייז
 ,טיובעגּפיוא ריד טעטש ךיא בָאה ענייד ןּפמוז יד ףיוא ןוא
 ,ןביוהעגפיוא רעזייה ענייד רעכעה ,רעכעה ,רעכעה
 ,טיינעגפיוא לבייס ןייד ךיוא יוו דמעה ןייד
 ,טײרּפשרַאפ טלעוו רעד ףיוא לדנַאה ןייד ןוא
 .טכארבעג ריד ךיא בָאה חרזמ םענופ ןעמיורט יד ןוא
 .טקנעשעג ריד הנתמ א ןצרַאה ןיימ ןופ רעייפ ןטימ

 דנַַאל ןיימ

 ;ןּפַאה ןיימ ןופ רענרעק יד ןגיל רעדלעפ ענייד ףיוא
 ,ןעמַאזוצ ריד טימ ןוא
 ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא
 ,ןעמי ןוא ןרעסַאװ עטייוו ףיוא
 .טײרּפשענסױא טפנוקוצ ןיימ טניל

 ,ןפיש ףיוא ןייז ןטסַאמ ןלעוו רעמױב-לדָאנ ענייד
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 -- ןטסַאמ ,ןטסַאמ ,ןטסַאמ
 ,ןרעוו ןעלגעז ןלעוװ טנווייל עכיילב ענייד
 ,ןטסַאמ יד ףיוא ןעלגעז
 ,ןלַאנגיס-ףיש ענייד ןרעה ןעמי עטייוו רעביא ךיז ןלעוו
 ,ןגעקטנַא ריד ןטייז עלַא ןופ ןעיצ ,ןפמַאד ןפיש ןלעוו
 ,ןעלגעז עיור ןוא טניוו ןוא ץלַאז טימ
 ,ןגעוו עטייוו יד ןופ ןעמוק
 ,ןגעוו עטייוו יד ןופ ןעמוק
 .ןגערב יד וצ טייקכייר ןעגנערב

 קרָאי-וינ ,רילעסנער
 רעניימש טימ לופ ןענייז ענייד רעגרעב יד
 .ריוושטמ ןלעג ַא טימ רעדלעפ יד ןוא
 רעדלעפ ענייד ףיוא ּפָארק רעד ךיז טרעטנַאלּפ
 .ריד ףיוא ךיז טלטיור עקשיש יד ןוא
 ,ןזָאלרַאפ ןטייקטיירב עמייוונליימ ןוא

 ,ןילַא זיוה א טייטש ןפרָאװרַאּפ ואווַא
 ןגעוו יד ףיוא ןשריה ןופ טָארט םעד ןוא
 .ןייג רעדלעפ ענייד ףיוא יירפ ןעמ םעז
 ןבילקעג דלעפ ןייד ןופ רעניימש עדליוו יד בָאה ךיא
 ,דרע ןייד ףיוא ךיא בָאה ןסָאנרַאפ סייווש ןיימ ןוא
 -- ןעמוקעג ָאד רעדמערפ ַא ןיב ךיא
 .ןבילברַאפ ָאד רעדמערפ א
 ,ןבָארגעצ דרע ןייד זיולב בָאה ךיא
 .ןבילקעגפיוא רענייטש יד

 יז ט ָא ט ש

 ןסאנ עקידלמוט ענייד ףיוא
 ,ןדנוצעצ טולב ןוא ץ'רַאה ןיימ טרעוו
 רעכעד יד ףיוא ןענַאב ענייד ןופ גנאלק םעד טימ ןוא
 .גנאזעג ןיימ ןצרַאה םענופ רעכעה ,רעכעה ךיז םביוה
 גנאלק-לאטעמ ןדליוו םעד ןופ
 -- רימ םורַא ןשטנעמ ןופ גנארדעג סָאד ןוא
 .ךיוח רעד ןיא ,עדאנערעס ןיימ ,גייטש
 ,ןגױצעגנָא םנדייז ןיא רעוו
 ;ןגױא יד ייברַאפ ץלָאטש ךיז טגָארט
 ,ןגיובעגנייא סעטאמש ןיא רעוו
 .טיורב לקיטש ַא ליטש טלטעב
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 ,ןפיול ןשטנעמ ,ןעלמוט ןשטנעמ
 ,ןפױקרַאפ ןוא ןפיוק ,ןעוואה
 -- ןעקניוו ןגיוא ,ןעקנימש ןקַאב
 .טיונ רַאפ --- רעוו ןוא דניז רַאּפ רעוו

 טכַאנןנער א ןיא קרָאיוינ

 ןריּפַאּפ קעז יד ךיז ןקייוו סע
 ,סעקנַאג יד ייב ןעגנַאהענסױא
 ןגער סנּפָארט ,ייז ןופ טעּפַאק
 .ןריט יד ייב ןלַאפ
 ךעלקיטש עניילק ןוא
 ןליוק עטנערבעגסיוא ןייק טינ
 ןשאווענסיױא ןגער ןיא ךיז ןבָאה
 עסַאמ רעטכידעג יורג רעד ןופ ןקוק ןוא
 .ןַאק-טסימ ןופ סױרַא ץנַאלג ַא טימ

 ,ןגיוא עקידנעמַאלּפ טימ ,ץאק א

 לדנעק ןטקעדעגוצ ַא םורַא טקעמש
 .ןרַאשרעטנורַא לקער סָאד טוואורּפ

 ,ןעננאפעג יו ןעייטש רעזייה עכיוה יד

 ,ןסַאג עגנע יד ןיא
 .טָאּפש טימ קידנקוק
 ,ןסָאנעגפיוא לניצ ןוא ןייטש

 ןסָאלשעגנייא ןוא טּפעלקעגניײא
 ,ןטנורג ןוא ּפערט ,רעכעד ןוא טנעוו
 .ןדנובעגפיוא ךיז קָאלב ַא ןיא

 רָאדירָאק ַא ןופ לעווש םייב
 סַאג ןופ ןַאמסילַאּפ רעד
 ריט םייב טקוק ןוא םייטש
 ,ריד ףיוא ,רימ ףיוא
 ,רימ יו ערעדנא עכלעזַא ךָאנ ןוא
 .טכַאניײב סַאג ןכרוד ןלייא סָאװ
 ,טרַאּפשעגנָא ךיז רע טָאה ,קידנעילוט ,ןוא
 םורק רעד ןיא ןגיוברַאפ םופ ַא
 טיימש ןוא
 ; טנַאװ רעד ייב לטנַאמ-ןגער ןיא
 ןקעטש א טימ ךיז טליּפש
 .טנַאה םורַא ןעמיר ַא ףיוא

 רעיינכרוד ַא -- טרָאד ,ןוא -- ָאד ןוא
 ,טקיטעּפשרַאפ
 רענלָאק םעד טלעטשעגנָא
 ,םייה ןייז וצ ךיז טלייא
 ,טירט ענייז ןדניווש סע
 ,םיא רעטניהַא ביוט ןלַאפ ןוא

 ןשירמקעלע ןַא ןופ ןייש רעסַאלב ַא
 ,סַאנ רעד ףיוא טרעטיצ לּפמעל

 ןרילָאק טיש ןוא

 ןגיובנגער

 | ןגיוא יד רַאפ
 .יײלרעלא ןעגניר ןיא ,בָאלג םעד םורַא
 ,ץנַאלג ןקידרעטיצ ןייז ןיא ךיז טגער ןוא

 ,ץנַאט ןיא קידננער טרעטיצ ןוא

 ,ןָא ךיז טדניצ ןוא ,סיוא ךיז טשעל

 ןָא ךיז טדניצ ןוא ,סיוא ךיז טשעל

 ןטייוו רעד ןופ ןענייש ןסלער-ילארט יד

 ; לַאטש ןופ ץיננַאלג ןסַאנ ַא טימ ןעלגיּפש ןוא

 רענזארב טימ רַאק ַא ךרוד ךיז טגָארט קישַאר

 ,טקַאהעגּפָא יו ,ּפָא ךיז טלעטש ןוא

 .גָאר םייב קידנעצלירג
 ,רישזַאסַאּפ א סױרַא טייּפש
 ,קעװַא לענש ךיז טגָארט ןוא

 ןעקנופ עלעג טימ קידנצירּפש

 .ךיוה רעד ןיא

 ,טייוו ץעגרע ןופ לַאנגיס-ףיש ַא
 טָאטש רעביא טייקפרַאש ַא טימ ךיז טסייר
 ,סאנ רעד ףיוא ארומ ַא טפרַאוװ

 -- -- -- טכאנ ןיא דליוו ןוא גנַאל טעווער ןוא



 ם ַאפ ע ג .ש

 1882 ןיא ןריובעג

 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1939 ןיא ןברָאטשעג

 קר ָאי-וינ

 ,סיורג קיזי }
 ; םרָאװ ןייק ָאטינ
 ,ךַאװש זיא טרָאװ סָאד
 ,ןּפיל יד ףיוא ןברַאטש םיחבש יד

 ,טגיילעג ןיימש ףיוא ןייטש ןבָאה ןבלימ יד

 ,ןדנובעג לָאטש וצ לָאטש ןוא

 ,קרָאידוינ טנַאניג םעד רַאפ ןיילַא ךיז ייז ןקערש טציא

 ,ייוודָארב רעד ףיוא

 ,ליּפש-ָארטקעלע ןקיברַאפ ןכעלרעדנואוו טימ

 סנטָאש עלַא ןשיווצ ךיא ןיב

 .ןעגנאגעג טפאגראפ

 ,ןרעיוט ענעפָא טימ ןטָאשעג ךיז ןבָאה ןטלעוו רעטאעט

 ,םעסָאב-ָאטיוא ,ןעייוומארט

 ,רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ ןופ יירשענסיוא ןוא

 ,יינש ןסייוו ןיא טשימראפ

 ,ייז ןשיווצ ןוא

 יירשעג א ךעלמייהמוא

 עטקיטשרעד ,עטרעטיברַאפ ,עזָאלמייה ןופ

 ,רעפיוקרַאפ לגייב -- ןנָאר ףיוא

 ,טרעצנַאק ערעּפַא-ָאידאר רעד ּפעק רעביא ןוא
 ,סיפ עקידנעּפוט יד ךעלרעייפ ייב

 ; רעדלעפ-טכַאנ ןופ

 ןסערּפוצסױרַא םערָאוװ לסיבַא

 .טסָארפ ןפרַאש ןופ

 ,דרע'רד ןוא ףיט ןיא

 ,טנעה ענשַאּפערַָאה יד

 ; ןסיירעצ ןייטש םעד סעניוואלג עקידרעייפ טימ

 ,סיײוװבָאס יד ןיילק וצ

 2פ|ן
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 ,סרעטייוועלע יד גנע וצ

 .ןסַאנ יד ךָאנ רעגנע ןוא

 ,ןדנעלבראפ ןעגנולעטשסיוא-העש יד

 .םעטָא םעד טּפאכרַאפ ןענַארָאטסער ןופ חיר רעד

 ,רעטכעלעג עזָאלגרָאז סָאד ,ץוּפ רעכייר רעד
 ,סוינעווע יד רעביא טננילקעצ

 ,דש א יוװ ,סױרַא טקוק ךָאד

 ,טכַאל ןוא

 ,טכַאנ ןטימניא

 רעלַאטורב רעסיורג רעד
 תולד

 ,קרָאיײינ ,ךיד סע ןָאק רעוו
 ,עכעלרעדנואוו סָאד

 ,ברַאפ ןוא ךַארּפש ליפ ױזַא ןופ

 ,ןעגניזַאב זייב ןוא סטונ ליפ ױזַא ןופ

 ,ןײלַא וד טינ ביוא

 עקיזיר וד

 .קרָאי-וינ

 םוטרעריטרַאמ

 ,טרעהעג טכַאנ רעד ןיא בָאה ךיא
 טּפַאכענפיוא ןבָאה טפול סעילאוװכ ןעוו

 .זיוה ןטיוט ןופ ץכערק ןטצעל םעד

 ,םנבעל עניישרעדנואוו ייווצ

 טצעזעג "רעשט-ירקעלע, ףיוא ,רעלופ רעננעה טָאה

 -- ,ןעגנַאנַאב דרָאמ ןטסערנ םעד זיא ןוא

 ;שיור ןָא ליטש גנַאהרָאפ רעד ץרַאוװש ןלַאפעג זיא

 .רעקנעה םעד ךיוה עיטסעב יד טרילוטַארנ טָאה

 ! אש רָאנ

 ? זיוה ןטיוט רעטנוא ךיז םוט סָאװ

 :ןעשעג זיא רעדנואוו ַא

 ,ימעזנאוו ןוא ַאקַאס רעריטרַאמ ייווצ יד

 ,טיוט םעד ךָאנ ןבָאה ייז

 -- : קירוצ טכעלעגפיוא דלַאב

 ,גנַאזעג ןוא לבוי טימ ,רעטעברַא ןענָאילימ

 ,עטיור רענעפ טימ

 סיױארַאפ ןעייג רעשיפ ןטימ רעטסוש רעד .ןסָאג יד רעביא

 !ןסַאמ יד ןופ רעצרעה יד ןָא טדניצ טלָאוװער ןוא



 םָאּפעג .ש
 עי עעי= ןע,עי= א =

 ! םלעוו עטליופרַאפ
 ,ענעגרָאװרעד בלאה יד ןופ ןסַאה טנזיוט םימ

 .טעטסעּפרַאפ ךיד ןבָאה סָאװ יד וצ

 ענייש יד רעביא ימרעביל יד טנַארטעצ שזאּפיקע רעד

 : םוינעווע

 ,ּפעק טנזיוט םימ ןאיּפראקס רעד

 ,לצימ הפינח ןוא רעטסירּפ רעד

 ; ןרעטש ןוא סּפיירמס יד טימ רעלופ רעה

 . . . ןָארט ןייד וצ ענשַאּפערָאה עלַא ןופ טכָאּפ הללק ַא

 ,רעצרעה יד ןיא סמערוטש טימ

 ,עטלייבעג טסעפ ןטסיופ טימ

 .ימעזנַאװ ןוא ָאקַאס ,סנבעל ערעייא רַאפ

 ,זיוה טנעמענעמ זיב לבימש רעניאמ ןופ

 םי ןשיטנַאלטַא רעביא זיב טנאוו-רעיומ ןטסכעה ןופ

 : ןעגנַאלק יד ךיז ןנָארמעצ

 ; סנבעל עקידלושמוא ייווצ ,סנבעל עקידלושמוא ייווצ

 ,ןטַאטש יד ןופ רעסערג ךָאנ ,רעשירטקעלע רעד רַאנ

 ; טרַאװ ןוא םיימש רע

 ?ןעשעג סָאד טעוו

 ; ןטראו רעצרעה ןענָאילימ ,ןּפַאלק רעצרעה ןענָאילימ

 : ָאי ביוא

 ,.טלָאװער ןוא ךורבסיוא טימ טרעיול המקנ

 ןישַאמ-יינ רעד ייב

 עמייוו ןטלעוו ,ענישַאמ פעט
 ,ןעיירד ןרָאי לדער ןוא רָאר
 ,עטאבראה ןיוש ןקור רעד זיא'ס
 . . . ןעיינ ,ןעיינ :ענישאמ טיירש

 ,ןעקנורטרַאפ טולב ןיא ,ּפָאק רעד טיור
 ; ןעייגרַאפ ןקימסבראה םעד ךָאנ
 ןעקנוזרַאפ זיא ןבעל ןוא בייל

 .ןעיינ םעד ןיא ,רעדער יד ןיא

 ,רעגניפ יד סייוו ןוא ,ךומ סָאד ץרַאװש
 ; ןעיינרַאפ עכעלנייּפ ןרָאי
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 ,רעגניז רעד דימ טינ טרעוו סע ןוא
 ןעיינ ןננַאל ןופ ןישַאמ םייב

 ,ןטלַאהַאב טכאנ ןיא ,טלעוו יד םוטש

 ? ןעייגרַאפ ןוא ןעמוק ןרעטש
 ,ןטלַאק א ןיא רעמיצ ַא ןיא

 .ןעיינ םייב ,דָאר םייב רעוו טססוג

 ײװמַארט ןיא

 טכַאניײב ןוא גָאטיײב רעדער יד ןּפַאלק סע
 .לָאטש ןופ ןנעוו ףיוא ,ןסלער עקיצנַאלג ףיוא
 ,טקַאּפעג ןשטנעמ טימ ןענַאגַאװ ןעילפ סע
 ,לָאט םוצ ןקירב ףיוא ,ןרעווקס ךרוד ,ןסַאג ךרוד

 -- טמעלקרַאפ שיטַאמָאטיוא ןָאגַאװ ןַיא ייטש ךיא

 .גנַאלק ןייז טימ קָאלג רעד ,רעטיצ טימ ןביוש יד

 .ּפעק יד ףיוא ּפָארַא ןדנעלב ייז -- ךעלּפמעל יד

 .גנַאזעג א טימ סעיצנַאטס יד סיוא ףור ךיא

 -- ןייוועג א טנָאנ ךָאד ,סעיצנַאטס יד סיוא ףור ךיא
 ,טרעלקרַאֿפ ןוא טפיטרַאפ ןשטנעמ ָאד ןציז סע
 ןייבעג סָאד טפיוקרַאפ ָאד ךיא יו ןבָאה ייז
 .טכענ יד ןוא געט יד ןבָארגַאב ןבָאה ןוא

 ,טפול יד טלסיירטעצ ןוא ףיוא טרעטיצ גנַאלק א

 -- טכַאװרעד םערוטש א רעיורט ןופ םיצולּפ טָאה'ס
 ,טננילק ןַאמרָאטַאמ רעד ,טעּפָאס רע --- ײװמַארט רעד
 .טכַאלש א ָאד טריפעג ןטלָאו רימ יו טקנוּפ טָא

 ,טכַאמרַאפ זדנוא טָאה סָאװ אנוש םעד טםימ טכַאלש א
 .געוו ןרעטצניפ ןפיוא גיימש ַא ןיא טכַאמרַאפ
 : טכַארט ךיא ןוא -- !ךָאי םעד ןכערבעצ ןלעוו רימ
 .געט עכעלקילג ףיוא רעקעלג יד ןעגנילק סע



 |ַאל ּפ ַא ק ל כימ
 1882 ןיא .ןריובעג

 / 1905 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 םיײהַא עלעווירב ַא

 ,עלעגעוו 8 ןיוש בָאה'כ ,ערעייט ןיימ ,ןסיוו יז
 ,(זדנוא ייב "טרַאקשוּפ , ַא ךיז טפור'ס)
 :עכלעזא םיצפח טימ ,סדונ-יירד טימ לדנַאה ךיא

 ."סניּפ , טימ ,"סייטקענ, טימ ,"סגניקָאטס , טימ |

 - ,.רעּפעש עכעלטע ןיא טעבראעג ןיוש בָאה ךיא
 ; סטנעּפ ייב ,ךעלטסעוו ייב ,סקואלק ייב

 ,רעטנייּפ ַא ןרָאװעג ,רעטַאק ךיז טנרעלעג
 .סדנעטס ייב לָאמ רַאּפ א ןענַאטשעג

 ,סמור- :שטנָאל ןיא רעטיעוו א ןזעוועג לָאמ רָאּפ ַא

 ,שעוו ייב רעלגיכ ַא םעד ךָאנ ןוא

 - .ףעלדעפ רעמיטסָאק א ןרעוו וצ ךיוא טוואורּפעג

 | .שעק ףיוא ןוא גרָאב ףיוא טלדנַאהעג

 ,רָאמיערעּפַא ןענרעל ךיז ןעמונעג רעדיוו ןוא

 ;רעווש ןוא רעטיב טעװערָאהעג

 ,טרַאקסּפיש ַא ןקיש ריד ןענָאק וצ ,ץלַא טרָאּפשעג

 ,רעהַא ןיוש ךיד ןעגנערכּפָארַא

 ,הכרב ןייק ,לזמ ןייק ,עלייב ,רעבָא ָאטינ
 ! טייצ ערעטיב ַא זיא סע
 .,םנגייא ןַא ,טרַאקשוּפ ַא ,םענזיב ַא ןיוש בָאה ךיא
 ,טײרלַא ןזעוועג ןיוש טלָאװ סע

 : םרעּפייּפ טימ ,םנסייל טימ השעמ ַא ךיז טכַאמ
 .טינ -- טָא ןוא רימ ייז ןעמ טיג טָא
 .ןצנַאג ןיִא ןעמ טעװ ןיוש ןכיגניא זַא ,טגָאז ןעמ
 ,םירטס ןיא ןעלדעּפ וצ ןטָאברַאפ
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 ,ךעלרַאניס ןכַאמ ןבױהנַא ןַאד ןכער ךיא
 ,םואר א ךיוא ייברעד ןדנעמא
 ,רעמייוו רָאג לזמ ןיימ ןָאט וואורּפ ַא רשּפא ןוא
 . . . טוַאס רעד ןיא רָאג ןרָאפקעװַא

 ,שיקרעט ריד טימ דייר ךיא ,עלייב ,רימ לחומ ייז

 ,רעווש רימ זיא ץילַא סָאד ןשטייטרַאפ

 ,ןסיוורעד ךיז וטסעוו רעטרעוו יד ןופ טשּפ םעד

 ,רעהַא ןעמוק ןיוש טסעוו וד ןעוו

 ט ס ַא נ וצ

 ,דניק ןיימ ,קרָאיווענ ןיא, :עטמַאט ןיימ רימ טביירש סע
 ,ןענַארַאפ זיא זדנוא ייב בורק ַא
 ,דניק-רעטסעווש-דילג רענעגייא ,רענעגייא ןַא
 "! ןענַאקַאב טרָאד םיא םימ ךיז טפלָאז וד

 ,ןייש םיוא ךיז ץוּפ ךיא ,תבש ַא לָאמנייא ,ונ

 .ןסינעג ןבעל ןופ רימ ייג'כ ןוא
 ,קעװַא םעיינ םוצ בורק םוצ ךיז זָאל ךיא
 .ןםילש וצ טרָאד םיא טימ טּפַאשטנַאקַאב

 ,טפיטרַאפ לסיש ןיא ןפָארטעג םיא בָאה ךיא

 .רעסעמ ןוא לּפָאנ טימ טנּפָאװַאב

 ,קַאמשעג ןעגנולשעג :ךימ טקרעמַאב טינ טָאה רע

 .(! רעסע ןא'ס ,ןרעוו ךיא לָאז טיהַאב)

 ןַָא ךיז ןקוק רימ ,ךיז טייק רע ,ךיא ייטש ,ונ

 .(רעלָאמ א רַאפ דליב ןטלץעז ַא)

 ,דנַאל ןיא ,רוחב ,וטסיב גנַאל יו, : ךימ טנערפ רע

 -- ?4 רעלָאד רָאּפ א שטָאכ טפייסענּפָא ןיוש

 ,דנַאל ןיא ךיא ןיב ,ךיא נָאז ,רָאי עכעלטע ןיוש

 .ןענידרַאפ ןבעל םוצ זיולב וט ךיא
 : טגערפ רע ןוא ּפָאק ןייז ףרואוורָאפ טימ טלקָאש רע
 ? ןעניז ןיא תילכת ןייק ןעמ טָאה יוו

 ? ךָאװ א וטסנידרַאפ רענײטשַא לפיוו ,ונ

 -- !ןסיוו וצ זיא יאדכ ןובשה ַא



 207 ןַאלּפַאק לכימ
 ט 4

 ! םיא םימ לוויימ םוצ .ןובשח ,ךיא גָאז ,טנייפ בָאה'כ
 ,(ןסירדרַאפ השעמ יד ןָא טביוה רימ)

 ,ןירג ןייז ךָאנ טזומ וד ? ןובשח ,רע טגָאז ,טנייפ טסָאה --
 ! רעטעּפש ףיוא ןרַאּפש רָאנ רעמיא טסלַאז
 ? טײטמשַאב טעברַא ןייד עשז-סָאװ ןיא ,רימ לייצרעד

 | -- .רעטעלב יד ןיא ןײרַא ָאד ביירש ךיא --

 ? ןיירַא סרעּפייּפ יד ןיא טסביירש וד ?רָאג ױזַא --

 .רעניימעג א רָאנ ,רימ טכוד ,דיירט ַא'פ

 ,טלעג ייברעד טכאמ ןעמ ,רעסעב זיא רעטַאק ַא

 .רענייק טינ טנרעל ָאד רעביירש ףיוא

 ? טבייוװַאב ןיוש וטסיב -- ןַאמסדנַאל ,רַאנ רימ גָאז טציא
 ! ןטוג ַא ,בורק 'ר : ךיא גָאז ,ונ --
 . . . ? ךָאװ ןופ יצ ,קימש ןופ טסטעברַא וד ,רָאנ סיוא טרַאוװ
 ! ןטולב עלַא רימ ןיא ןכָאק סע

 ,טייצ ןייק טינ בָאה'כ ,ךיא גָאז ,קיטש ןופ טעברַא ךיא --
 ; ןביילב טינ רעגנעל טציא ָאד רָאט ךיא
 ריא יו לרעק א :לקיטש ַא טעברַא בָאה'כ
 . . . ! ןבײרשַאב גנוטייצ ןיא זיא יאדכ

 עטַאמט רעד זיא עקירעמַא ןיא

 ("דיל-ףָאלש, סמכילע-םולש ףיוא עידָאראּפ)

 עטַאט רעד זיא עקירעמַא ןיא
 .וינענוז ,רענייד
 ,התע-תעל ףָאלש ,ךָאנ דניק ַא טסיב וד
 ,ןיל-ויל-ויל-על יוא

 ,עכיוה ןעגנוניואוו ,ערעטיב . . . טירטס ווָאלדול
 . . . ךס א ןניטש ערעטצניפ
 !רעמערָא ןייד ,עטַאט ןייד טניואוו ַאד ,וינענוז
 .ךאווש ןוא רע זיא טרעצעגּפָא

 ןכָאװ רעד ןיא ןעמ טסע ןטרַאד
 ,וינענוז ,הלח
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 ,ןכָאק טרָאד ךיא לעװ ךעלעכַאי
 . . . ןיל-ויל-ןיל-על יוא

 . .  ענעקאבעג-עטלֿא טיורב . .. טייקעלכוט .. .ךיק-הקדצ

 יי . . . ךיוי ערעטיב ,ערעטיש

 ! רעמערָא ןייד ,עטַאמ ןייד טסע ָאד ,וינענוז

 . . . ךיור טימ ךיז טזייּפש ,ךיז רע טנָאלּפ

 רעלָאד קיצנַאװצ ןקיש טעוו רע

 .וצרעד טערטרָאּפ ןייז ןוא

 ,רע לָאז ןבעל ,ןעמענ טעוו רע ןוא

 .וצ וצניהַא זדנוא

 ,ןלָאצסױא ףיוא ןפיוק עטרַאקסּפיש ַא רע טסולג
 . . . גנַאל ןופ ןיוש םייהא ךיז טביולק
 ,ערעטיב אזַא טייצ ַא טסייה קעלס ,וינענוז
 .גנַאג ןיא ןטַאט ןייד סָאד טרעטש

 ,ןשוק םוצ ךיד ןּפַאכ טעוװ רע

 ,דיירפ רַאֿפ שזַא ןצנַאט|

 ,ןסיג ןרערט ,ןלעוװוק לעוו ךיא ןוא

 .טייהרעליטש ןענייוו

 ,זייוונמייצ ךיז רֶע טסוה ,םיא ןצרַאה ןיא ייוו טוט
 . . . ףיונוצ סעּפע טרָאד םיא טקירד'פ
 ,"גנורעצסיוא, ָאד טייהקנארק אזַא טשרעה'פ ,וינענוז
 . . . ףיורעד עמַאט ןייד טדייל'ס

 ע ק ר ק

 ןעמענראפ טנעדיזערּפ רעד ןוא ןעמוקעג זיא עטימָאק א

 "! טרָא ןטשרע םעד זדנוא ייב לָאז ןייאראפ רעקינדעלוו ןופ

 |  :הרבח רעד ראפ עקרק ןפיוק
 : רעטמייווצ א סיוא םיירש -- "!טציטשרעטנוא ןיילַא טנעדיזערּפ רעד ןוא

 ! טנידראפ סָאד רע טָאה רשכ,

 ,ךיא ךַאמ ךָאנ טנעמדנעמַא ןא -/ ;ןלייצ ,ןטסעמ ןעמונעג טָאה

 "! דניצַא סע לָאז ןעשענ זַא ,דרע יד טוג ןטכַארטַאב ןוא

 -- ןכאמ'וצ ןָאךביוא םעד ואוו
 !"רעדרָא : טיירש טנעדיזערּפ רעד ןוא .טרעלקרַאפ ױזַא ךיז רֶע טָאה

 .ןַאמ טינ רימ דובכ ןייק ףרַאד'מ,
 ; ןגרָאז וצ ךייא רַאפ טכילפ ןיימ זיא'ם ,רענייא טיירש --- ,"גַאלשרַאּפ א ךַאמ'כ,
 ."!ןָאןביױא םעד ך י י א רַאפ ליוו'כ ,טרָאד טָא ןייז לָאז ןָא-ןביוא,
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 ׁש י ד ק

 גנילצולּפ םַאזנייא ךיז טליפרעד בָאה'כ סניילק ַא עלעווירב ַא בָאה ךיא

 - .רעסיורג רעד טלעוו רעד ףיוא .ןנַארקעג םייח רעד ןופ

 עצרוק ַא רָאג טכירכַאנ א טָאה'ס

 ,עניימ עמַאמ ,תחנ קינייװ .ןנָארטוצ טכַארבעג רימ

 .ןבעגעג ריד ךיא בָאה |
 ןסיזרַאפ ךיא בָאה טנָאקעג טינ ןטרָאד הרוש קיצנייא-ןייא זיולב

 .ןבעל ןרעווש ןייד ריד : ןבירשעג ןעוועג זיא

 עמאמ א ןָא ,שידק גָאז ,דניק,
 .עניימ'עמַאמ ,ךיא ןיב םערָא ."ןבילברַאפ טנייה וטסיב

 -- ,ןגָאז שידק ַא טלַאוװ'כ

 השודק עדעי ןבעל סָאד טָאה ןצרַאה ןיא ןָאמענ נָאלש א טָאה'ס

 . ןגָאלשרעד ץ'רַאה ןיימ ןיא .רעסייה ַא ץרעמש ַא רימ

2 

 ה אוו צ י ד

 ,ןטײרּפשרַאפ טנעה יד םיא וצ לעוו'כ ןלױּפַאב ייז עמַאמ ןיימ טָאװ

 | .ןעימ ךיז ריד רַאפ לעוו'כ : ןגָאז וצ ױזַא רימ

 ,ןענייוו טינ רימ דךָאנ ,דניק ןיימ ,טסלָאז

 ,לזמ ןייד ןופ ןלייצרעדסיוא = | .ןגָאלקַאב טינ ךימ טסלָאז
 ,ןרעווש ןייד דנַאמש םעד ןופ

 עלעז ןוא ץרַאה רשכ ןייד ןופ .ןזָאלרַאפ טינ ךיד לעוװ ךיא לייוו

 . ןרערט טימ טּפָאזעגנָא = רעבירַא רָאנ ךיז יצ'כ

 | : . רעטייווצ ַא ןיא הריד רעד ןופ
 גָאזוצ ןייד זיא קילייה ,קילייה == | .רעביל ןיימ ,טינ עשז-ןייוו

 .עמַאמ עטוג ,עביל

 -- ,ןעימ ןטרָאד ,ךעבענ ,ךיז טסוט = ,ןעמוק ךיא לעוװ רעפעשַאב םוצ

 . . אמתסמ טפיזמוא --- רָאנ = ,ןעינק ךיז לוטש ןייז רַאּפ
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 םיהַא קירוצ

 -- ,לסַאי-השמ סיוא טיירש --- ,ןיוש גונעג
 ! ןעשעג דלַאב טעוװ סָאד ןוא זומ סָאד
 ,קינדעלוו ןייק ,ןרָאפ ךיא לעוװ םייהַא
 .ןעז ט'ריא ,תבש ךָאנ עקַאט ןוא

 נ

 ! סובמָאלָאק ,ןרעוו רע לָאז טנערברַאפ

 !דנַאל ַא סיוא טניפעג לפיימ ַא

 ! תונמאנ עניימ ףיוא ,םוניהיג ַא

 !דנארב א טרעקַאלּפ סע ,ָאד טנערב סע

 ,קינדעלוו ןייק ,ןרָאפ ךיא לעוװ םייהַא
 ,קרַאמ ןיא ןײגסױרַא
 -- ןשָארג עכעלטע טרָאד ןענידראפ
 .קרַאטש טעווערָאהעג םינ רָאג ןוא

 ,תחנ ןיא ,דובכ ןיא ןבעל ןוא
 ,םייל ייב עדרעוו ַא ןבָאה ןוא
 -- ןימוילאכ ץירּפ םייב בושח ַא
 .םייצ אזַא םיא טימ םלדנַאהעג

 ,ןימוילאכ רעד ,יוג .רערעייט א
 ,םַאּפש ַא ןכַאמ וצ טפָא ביל טָאה
 י המ , עקשָאמ -- ,רע טגָאז -- ,גניז טָא,
 .סאב ןפיוא בָארג ױזַא טדער רע

 ,עגושמ טשרמולכ לָאמַא טרעוו רע
 : קיטש עשיצירּפ יד ןָא טביוה ןוא
 -- "! אדרָאמ איאקסווָאדישז ,ןָאװ לָאשאּפ,
 .קירוצ ןפור דלַאב ךימ טקיש ןוא

 ,שרדמ-תיב ןיא ךיא לעװ ןעמוק ןוא
 (רימ םייב טעקיט ןייק ןעמ טכיורב טרָאד)
 ,חרזמ ןיא שזַא טָאטש א םרָאד בָאה ךיא
 .ריבג םעד רעדנעפ 'ר ןופ טייוו טינ

 -- ןזח םעד ןויצךב ןרעה ןוא
 --- ןייוועג ןייז ,טעבענ ןפימ ןייז

 ,טהנעמ רע ןוא טנעה יד סיוא טיירּפש רע
 .ןיימש א ןריר ןָאק ןהנעמ ןייז

 ,דיגמ םעד םולש טרָאד ןרעה ןוא
 ,יירטעג קיצרַאה ױזַא טדער רע
 -- רבקה:טוביח ַא טלָאמ רע
 .ייברעד טרָאד טייז ריא יוו טקנוּפ זיא

 ןעלמאזרַאֿפ ךיז רימ םורַא טעוו'ס ןוא
 .סַאג ןיא ,ףיוה-לוש ןיא לדער ַא
 : שילגנע ןיא ןָאט דער א לעוװ ךיא ןוא

 ,םַאּפש ןיא ןגָאז ךיא לעוװ -- "!ַָאללעה,

 ,ןסיל ,ןעמלטנעשזד ןוא םידייל
 ,ןיירכ ןיא םערעוו יו ַאד טבעל ריא |

 ,רענַאידניא יו ריא טנעז דליוו ןוא
 .ןייש סָאװ ,זיא טוג סָאװ טינ טסייוו ןוא

 סָאד טניימ סָאװ ,לשמל ,ריא טסייוו יצ

 יקץעב , יד ןוא "רָאלפ ּפַאט , ןוא "זעטסּפא;
 ָאוודייס , ןוא "טרואק, ןוא "דרָאלדנעל , ןוא
 ? "קץעלס , זיא'ס ןוא "בַאשזד ַא ןכוז , ןוא

 יא "ףָאלב , סָאװ ,טינ טסייוו ריא עשטעבלַא
 טניימ סָאװ ריא טסייוו "ףלעסרוי ּפלעה , ןוא
 ! ןרַאברַאב עדליוו ,סנרַאהנירג ,יוא
 ."טנייטשרַאפ ךָאד ךייא טלָאװ סובמַאלַאק ,

 :ןטכארט ןוא םלוע רעד טעוו ןייטש ןוא

 "! ךַארייש א סָאד טדער רע !קיזמ אס,

 ,ןעיירב ןוא ןעיירב ץלַא לעוװ ךיא ןוא

 .ךאז עכעלטיא ןדײרמורַא

 לינדעלוו ןיא טרָאד ךיא ליוו "ןטנער , ןוא

 ,"טעלפ, א שטש םעד םוחנ ייב

 עּפַאנאק ענייש א ןפיוק ןוא

 ; טעב ענרעצליה ַא ןפיוק ןוא

 ,קינּפורק ַא ןכַאק רימ ןסייה ןוא
 ! קיטנַא ,לכאמ ַא'ס ,ךייא גָאז ךיא
 ,קינדעלוו ןייק ,ןרָאפ ךיא לעװ םייהַא
 .קירוצ ןעמוק ךיא לעװ םייהַא





 |א ליד -.8 .א
 1883 ןיא ןריובעג

 1904 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1934 ,טסוגיוא ןט3 םעד ןברַאטשעג

 םטימ עג ןוייב ןופ

 .א

 ,דרע רעטרַאה רעד ףיוא טעשטרָאקעגפיונוצ קרַאּפ ןיא ףָאלש 'ר

 : טלעוו רעצנַאג רעד ןופ טיײקטרַאה יד ריּפש"כ

 ,רימ רעביא רעטצניפ למיה-ןעיסָא רעד טננעה'ס

 .טלעצעג ןיימ ןוא םייח ןיימ זיא ,רעטראדעגנסיױא רעד ,קרַאּפ רעד

 ,דרע רעטרַאה רעד ףיוא טעשטרָאקעגפיונוצ קרַאּפ ןיא ףָאלש'כ
 / :ןייא ןצראווש ןיא ךימ רעצראוש א רעצעמע טקעד'ס
 -- טלעוו רעטרַאה ,רעצראווש רעד ןופ טייקצרַאוװש יד ךיז ףיוא ליפ'כ
 .ןייז ,טנלע ןיימ ,וטסלָאז רעטנלע ,רעקרַאטש ,רעקרַאטש

 .ב

 ?ןגער רעד ױזַא טנָאלק לזמ סנעמעוו ףיוא

 ?ןגער רעד ױזַא טנַאלק רשפא םעניימ ףיוא

 ,רעקיוה ןדנילב ַא ןופ לזמ ןפיוא רעדָא

 ? ןגעוו ץעטביױטשרַאפ ףיוא ץעגרע ךיז טּפעלש סָאװ

 ?ןגעוו יד ןופ לוגלג םעד ,טנוה ןפיוא רשפא יצ

 ?ונער רעד ױזַא טנַאלק לזמ סעמעוו ףיוא
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 םינַאל ס לאוי
 1883 ןיא ןריובעג

 1885 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1944 רעבָאטקָא ןיא ןברָאטשעג

 עק רע דיינש יד

 ,עקרעדיינש א גנַאל ןיוש ןיב דיא
 ; רָאי עליפ ,עליפ ןיוש
 ,םָאל ןוא םורק ןיוש זיא ןקור .ןיימ
 .רַאה עיורג םימ ּפָאק ןיימ

 ,ךָאנ ןגרָאמ רעד זיא רעטצניפ ןעוו
 ; יינעג םייב ןיוש ץיז ךיא
 טכַאניײב םעּפש זיב יינ ןוא יינ ןוא
 .. .ייוו ַא -- סיוא רימ יינ ןוא

 ,ןייש ןזעוועג ךיא ןיב לָאמַא
 ; טסול טימ לופ ןעגנוזעג

 ,לוק רעטיוט א רימ ןופ טגניז טציא

 . . . טסוה רעקידנעלכרָאכ רעד

 עקרעדיינש ַא גנַאל ןיוש ןיב ךיא

 ,רָאי עליפ ,עליפ ןיוש

 סיוא רעדיילק טימ ךיא ץוּפ טלעוו א

 . . . רָאה עיורנ טימ -- ךיז ןוא

 ,רָאי ןצנַאג םעד ךיא ץיז ױזַא
 ; טגױבענּפָארַא ּפָאק ןיימ
 --- טילפ לדָאנ יד --- ךָאטש רעדעי ןוא
 . . . טגיױז ןוא ץרַאה ןיא טכעטש סע

 ,ץירַאה ןיא טכעטש סע ךָאטש רעדעי ןוא

 ; דנילב ןרעוו ןגיוא יד

 -- ָאד ןעקנַאצ טינ ךיא לעוװ גנאל ,יוא

 . . . !דניוושעג ןָא טמוק טיוט רעד
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 טי ט 4 400

 ייוודַארב רעָאל ףיוא טכַאניײב

 ,יײװדָארב רעָאל ףיוא םוא ייֵג ךיא

 יירשעגנ רעד טסקַאװ סע

 ,טלענ ןוא רחסמ ןופ

 .םיימש טלעוו רעד ןופ םלוּפ רעד

 ןענייוו קידלּפענ א םעקראב םרעוויר-טסיא ןופ
 .טײרּפשעצ קידעיָאוו טרעוו
 טיירדרַאפ רעטצניפ ױזַא טרעוו סע
 לסעג ןקיטייז ןוא ןלָאמש ןדעי ןופ

 .טכַאנ רעד ןופ ןטָאש רעד
 ,טכַאמרַאפ לניר ףיוא ןוא סָאלש ףיוא ןרימ יד

 סעדייבעג-םערוט עקיזיר יד
 .ףױרַא למיה םוצ ןכיירג
 ףָאלש ןזָאלפָאלש א ןיא טגיוורַאפ יו
 טכארטראפ ןוא טלַאק ייז ןעייטש

 .טכַאנ רעד ןיא
 ,רַאטש ןוא טעשטרָאקרַאפ ןגניוא טימ ןקוק יז
 .רעצ ןקידנענייוו ַא ,ןעמומש א ןטלַאהַאב יז

 ,ןשטנעמ רעטנזיומ ןופ ָאד גנערדעג ַא גָאטיײיב

 ,עשזרעב רעד ןופ גזארבעג ,ןעיירשעג ,תולוק

 .הלּפמ ןופ ןייוועג ןוא ףמואירט ןופ גנאזעג

 דיירפ ןופ דייר ןייק ,ןרָאצ ןופ דייר ןייק רעטציא ןוא

 .טייוורַאפ שואי זיא קערש ַא ןיא

 ,ללױהעג-טָאיָאק ַא יו ױזַא ךיז טרעה טּפָא

 ,ליורג ַא רעטנורַא למיה םענופ טנייוו סע
 ןיילַא ןיב ךיא

 .ןייטש א םעדייבעג-ןזיר יד ןופ

 ,ןגיובנלע ןַא ןופ ּפומש א גנילצולּפ רָאנ
 ,ןגיוא עדנקערשרעד ,עליוה ייווצ גנילצולּפ ןוא
 : ןגיובעגנייא שטנעמ א טייטש רימ ןופ ןטָאש ןיא
 .ןסירגַאב םיא ליוו ךיא "? וטסיב רעוװ ,וטסיב רעוו;
 ,ןדנואוושרַאפ ץענרע טרעוו זָאלב-טפול ַא יו רע ןוא
 -- ןדנוצעג-בלַאה טכאנ רעד ןיא ּפמָאל רעדנשעל ַא
 ? ןסיוועג ןיימ סָאד זיא
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 יי 0 וו טי

 ,םלוע-תיב רעניילק א ןטימ ןיא זיא טָא
 ,םלצ ןקיציּפש םימ ,רעטסיולק-יטינירט רעד
 ,ןקוק וצ טנייפ ךיא בָאה םירבק ףיוא
 ,ןקוצ ַא ןצרַאה ןיא ליפ ,ליטש ךיז ךיא ץפיזעצ
 ,ןעמַאמ רעד ןופ טכַארט ןוא ןטַאט ןיימ ןופ ךיא טכַארט
 .ןעמאזוצ ןרעמָאי ןדייב ייז ךיא רעה

 ,יײװדָארב רעָאל ףיוא םוא ייג ךיא
 ,ןילַא ןטָאש א יו ױזַא ןיב ךיא
 םורַא טציא יינ ךיא זַא ,טפָא רימ ךיז טכַאד
 ,םלוע-תיב ןסיורג א ףיוא
 ,ןשטנעמ ןופ ןקילג יד ןבָארגַאב ןגיל'ס ואוו
 ,ןייטש ןקיזיר ןדעװמעי רעטנוא
 ,ןקור ,ךיז ןקור ייז רעזייה יד ,רימ טכַאד סע
 ,ןקוצרַאפ ןליוו סָאװ ,עדליוו יו ,תויח יו

 ,יײװדָארב רעָאל ףיוא םוא ייג ךיא
 ,יורפ ַא יצ ןַאמ ַא קנַאב רעדעי ףיוא ,קרַאּפ ירעטעב םייב
 טלעש ייז ןופ רעוו ןוא טעּפָארכ ייז ןופ רעוו
 .טלעוו יד ןוא ,ךיז ןוא ,ןמַאמ םעד ,ןעמַאמ רעד
 ,ךרודא טפיול קילב ןקירעגנוה א טימ טנוה ַא
 ךרומש א םיא טינ סע
 .קרַאּפ ןופ רעטכעוו רעד ליײװגנַאל םיוא םופ ןטימ
 ,רעיורט ַאזַא יעב ןיא ןפיש יד ןפייפ טּפָא
 ,רעױדַאב רעפיט ַא ןצרַאה ןיא רימ טמירג סע
 ּפעלש א רימ טיג'ס יו ךיא ליפרעד גנילצולּפ ןוא
 ,ּפערק ןופ סעטנארמ ןיא ,סעּפע ןַא ,לברַא םייב
 ,רָאה עיורג-טיור טימ
 : םיירש ןוא טרוכישראפ טענעיּפ ןוא
 ,רימ טימ םוק ,רימ טימ םוק,
 ."טיַארלָא םע יא

 סױרַא ננילצולּפ טמוק סמערוט ייווצ ןשיווצ ןופ

 ,חנבל עקנארק א ,עלעג 8
 .סיורג ןוא טרעווילנרַאפ ןניוא טימ

 ,הנבל עקנַארק יד ןוא ךיא

 ,םורַא ןעייג רימ

 ,םוטש-ךעלקילגמוא

 ,סַאג רענעפָאלשרַאפ ,רעביוט רעד ןיא

 .סַאג רעזָאלנשטנעמ ,רעטיוט רעד ןיא
1939 
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 עק ירע מא ןיא שידיי
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 ןגיוצרעד עקירעמַא ןיא ןיב ךיא שטָאכ ןוא --- -- --

 ,טדערעג בומש ןיימ ןיא שידיי רָאנ דניק סלַא ךיא בָאה

 ,ןגיוא יד טימ ןעגנולשעג עשידיי ןענַאמָאר

 .םעָאּפ רעשידיי ַא ןרעוו וצ רָאנ טמולחעג ןוא

 -- ,הניחת א רעביא ןגיובעג ןציז טפָא טנעלפ עמַאמ ןיימ

 -- ,טנערבעג רעלעקנוט ַא טָאה רעמיצ ןיא ּפמָאליזַאג רעד

 ,הניכש ןופ טייקיטכיל יד םינּפ ריא ףיוא ןעז געלפ'כ

 .טנעה עכיילב עריא ףיוא טייקילייה אזא סעּפע ןוא

 ןעגניז ןוא ןייגמוא טנעלפ ,רעקיאורמוא אזַא ,עטאט רעד
 ,ךייוו ןוא קידתולפת ,רעוועשטידרעב ןופ םינוגנ
 ןעגנירד ןוא ,גנורעדנואוורַאפ טימ ןקוק םיא ףיוא געלפ ךיא ןוא
 .ךיוה רעד ןופ טייקסטוג עכעלרעדנואוו ץרַאה ןיימ ןיא טגעלּפ

 ,ןשטנעמ עטושּפ יד ױזַא טַאהעגנ ביל בָאה ךיא
 ,דייר עקידתמא ןוא עמכע יד טימ ךעלגניי יד
 ,ןשטנעב לָאמַא דומע םייב זדנוא בר רעד טגנעלפ סע ןעוו ןוא
 ,דיירפ עקידרעטיול ַאזַא טליפרעד טָאה סניימ ץרַאה סָאד

 ןעגנאזעג עשידיסח וצ ,עשידיי רעדיל-סקלָאפ וצ
 -- :רַאװ ןזעוועג ךיא ןיב ,טיונ רערעווש ןיא ,שױרעגיּפַאש ךרוד
 ןעגנַאלק-רעביוצ ,ןעמטיר עקידנעמאלּפ ןגעוו טמולחעג
 .ךַארּפש ןושל-עמַאמ עקידהמשנ ןיימ --- שידיי ןיא

 ,ןלױּפ ןופ ןוא דנַאלסור ןופ יד ,ןטעָאּפ עשידיי ןוא

 ,טלעוו רעד רָאג ןופ ןוא עיצילַאג ןוא עטיל ןופ

 ,ןליוהרַאפ טייקמכיל ַא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז יז

 .טלעטשעג ךיז ןבעל ןיא עטעדנואוורַאפ-ףימט רעצרעה טימ

 ,ןעגנַאגעג טייקיטכיל וצ טייקלקנוט ךרוד ןענייז ייז
 ,סָארדרַאפ ןָא ןוא סעכ ןַא ןגיובעג ךיז רעּפעש ןיא
 ,ןעגנאזעג עקיטכיל ןושל-עמַאמ ןיא טבעוועג
 .סָאלש ןקידפושכ א עקירעמַא ןיא ָאד טיובעג

 ,ןגערב רָאש-קיעל יד ייב ןוא ,רעוויר ןָאסדָאה םעד ייב ןוא
 ,גנאזעג עשידיי םָאד טָאה טרעקַאלּפעצ ךיז קיברַאפ-ליפ
 ,ןגעוו ענעטַארטעצ טינ ףיוא ,עקירעמַא וצ עביל טימ
 .גנַארדעג-סקלָאפ ןופ טשיורַאב ,ןגעקטנַא טייהיירפ רעד
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 ,ןגער ןיא ןוא ןיישנוז ןיא ,ןעמַאזוצ ןיב ךיא ,ךיא ןוא

 ,טעבעג-ןירנ ןגעוו ףיוא יצ ,ןנעטש עקידרענייטש ךרוד

 ,ןגעקטנַא םיורט ןטייוו םעד ןעמעלַא טימ ןעננַאנעג

 .םעָאּפ רעשידיי א ןיב ןיא : טליפעג ךיז ךעלקילנ ןוא

.2 

 ,שידיי ףיוא ךימ טסירג ןוא ןָא שטנעמ א ךימ טפערט
 -- ,דיירפ ַא טימ ץרַאה ןיימ ךיז טדניצעצ
 ןטעלג ןוא ןעלטרעצ ךימ -- ,דייס-טסיא רעד ףיוא קירוצ ןיב'כ
 .דייר עשידיי יד ,עטכע יד

 ,תורמג ייב טילנ ןעמ .לכלוש א זיא טָא

 ,עיורג-זיירג ,עטמאלפעצ --- ןדיי

 .תובהלתה ,לבימש שידיסח ַא זיא טָא ןוא

 .חאנה ןבָאה ןוא ןפַאנ רימ

 טרעטַאלּפ סע ןוא ,"דנוב , םענופ בולק רעד זיא טָא ןוא
 -- ,עטיור ַא ,רעטצנעפ םעניא ןַאפ א
 ,"ןרעווש רימ ,ןרעווש רימ, ,רענעט יד ןעגנילק סע
 .עטייזעצ ןרעטש יוו ןעילפ ןוא

 ."הוקתח , ."ןטסינויצ , בולק רעד זיא טָא ןוא
 ,רעדנוזַאב ןעמיורט ןטרָאד טבעוו ןעמ
 ,"רעדעצ רעד ואוו דנַאל ןיא , : ןעמיטש יד ןכליה'ס ןוא
 ,רעדנואוו ןוא ןשזארימ ןיא טבעווש ןעמ

 .םעיסוקסיד .ןטנעדומס ,סנעיײלַא םייב דלַאב ןוא
 .םַאלּפ א טימ ץלַא ןוא .ןטאבעד
 ,עהטעג ןוא לעגעה ןוא ,אזָאניּפס ,ריּפפקעש ןוא
 .ם"במר ןוא טַארקָאפ ,אמאלּפ ןוא

 -- ,רעדירב ערעייט יו ,ןגעלָאק עגנוי ןוא
 ,טענגַאמ ַא זיא םרעזדנוא ץ'רַאה סָאד
 -- ,רעדיל ןגעוו טדער ןעמ ,ןציקס ןגעוו טדער ןעמ
 .םעָאּפ א ןייז וצ זיא טוג יוו

 רענעט עטקַאטיײוװרַאפ ןעייוו סע .רעטייוו ןוא

 טדימשעגוצ רעוו ךיא .סָאנַאיּפ ןופ

 ךיז ןייוועג טימ טניוו "ןל עמשמ אק יאמ , .טרָא םוצ

 ,טימעג ןליטש ןיימ ןיא ןיירַא
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 לָאמנייק בָאה ךיא -- סָאװרַאפ טינ סייוו ךיא

 -- ןרעלקרעד ךיז טנָאקעג טינ דוס םעד

 ,קָאטייוװ זיב ביל רעדיל-סקלָאפ בָאה ךיא סָאװרַאּפ
 .ןרערמ זיב --- םינוגנ-ארמג

 סעדייז יד ןופ טכיל סָאד לייוו ,רַאפרעד סָאד זיא יצ

 ,ןטלַאהַאב ףושיכ טימ זיא ייז ןיא
 ךיא ןעזרעד כָאה ייז ןיא סָאװ רַאפרעד סָאד זיא יצ
 ? ןטלַאטשעג-םישודק עשיטסַאטנַאפ

 ,ןענניז טנעלפ עטַאט ןיימ לייוו ,רַאפרעד סָאד זיא יצ

 ,שודיק ךָאנ םינונינ עטסנעש יד

 ןעגנולשעג ןעמַאמ ןיימ ןופ ךלימ טימ רַאנ יצ

 .? שידיי וצ עביל יד ןיוש ךיא בָאה

 ,ןעיצ טינ לזמ ןיימ לָאז'ם ואוו זַא ,רָאנ סייוו ךיא
 -- ןייז טינ לָאז ךיא רעדנעל עכלעוו ןיא ןוא
 ןעילג קיבײא שידיי ןופ טכיל'ס טעוו
 .ןייש-חרונמ יו ץרַאה ןיימ ןיא

140 

 וינעווע רעוואדנעוו ףיוא

 וינעווע רעוװַאדנעװ ףיוא ןרָאפעג ןטכענ ןיב ךיא
 ,ןישַאמ רעסיורג 8 ןיא ןיז ייווצ עניימ טימ
 עטייוורַאפ ןיוש ננַאל-גנַאל רעדליב ןבָאה גנילצולּפ ןוא

 .ןיז םעניא רימ ייב ןעמוקפיוא ןבױהעגנַא

 ןרָאפעג .קרַאּפ אנָאטָארק ןיא ןיירַא ןענייז רימ

 ,קירוצ ןוא ןיחַא קיעל-ןעידניא ןבעל

 ,ןרָאי ענעגנַאגרַאפ ןופ תונורכז עביל ןוא

 .קילג ןקיצרַאה ןוא רעיורט ןקיצרַאה ןופ

 ,ןויצ-ילעוּפ ןופ ןעגניטימ עקיכָאק יד
 ."רע-סע, ןוא "דנוב , ןופ ןטאבעד עסייה יד
 ,ןעילפראפ ןכיוה וצ עיזַאטנַאפ ןיימ טגעלפ םע
 ,רערמ ןיימ קיטכיל ןוא לכיימש ןיימ קיטכיל ןוא

 ) ׂ = יב
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 ,טייקיולב רעטפושיכרַאפ ןיא ,ןַאװש ַא יו םּפָא ןוא
 .ןייש ןיא קיטכיל ןעמיווש קיעל ןעידניא םורַא

 ,ןבעל סָאד ןזעוועג רימ זיא ךעלרעדנואוו יו
 ,געט עניימ ןעוועג קיטכיל יוװ ןוא גנוי יוו
 ,ןבעווש ןטייקיולב ןיא ךיא געלפ בייל ינַאמ טימ
 .געוו ןיא תוליפת עקינוז םימ ,ץרַאוװש דוי דוי טימ

 .ןרָאֿפ םרָאד רימָאל .קרַאּפ טנַאמרעלק רעד זיא טָא ןוא

 .ןיימש טרָאד ןביילב רימ ןוא גרַאב םעד ףיוא ףױרַא

 ,ןרָאי עטרעביוצרַאפ ,עטלַארטשעצ יד עז ךיא

 .ןייג עטכעליירפעצ טפַאשקנעב ןופ ןגיוא טימ

 ,ןפיול קידוועליּפש ָאד ךעלנניי יו ןנעלפ רימ

 ,ּפָא גרַאב ןוא ףיוא גרַאב ,רעמיוב ןוא ןטסוק ךרוד

 ,ןפוזַאב ךיז זַאטסקע םענענייא טימ ןָאליד טנעלפ

 ,םָארַא ךיז נרַאב ןופ ןעלקייק טגעלפ ווָאטַאנגיא

 ,ןריצַאּפש ןייגמורַא שטיוָאמייח טנעלפ ָאד ןוא

 ,ןיעלרעוו ןוא אכמיר ןוא יָאטסלָאט ןופ טשיױרַאב

 ,ןרימאלקעד טעפ ןוא ווָאסוירב ןופ טנעלפ יודנאל ןוא

 .ןייגרעטנוא דלַאב זומ סָאװ ןוז א יוו ױזַא

 ,םהליפתרַאפ ןגיוא יד ,ןעגניז טגעלפ ןייבשריה ןוא
 ,ןייש-קיטכיזכרוד רעדיל-סקלָאפ עשידיי יד
 ,ןטקנעברַאפ א ,רעצ א םימ טנעלפ גנילק ַאמרעב ןוא
 .ןייג ָאד טמולחרַאפ טייקנייש רעלעדייא ןיא

 ,ןעגנאלק עקיטכיל ןיא ןעגנַאגעגפיוא ךיא ןיב ָאד
 ,םילבעצ גנוטכיד ןיימ ןרָאװעג זיא ָאד ןוא
 ,ןעגנַאפעג ףושיכ טימ עינַאס ךימ טָאה ָאד ןוא
 .םיווצ טימ ןוא ןוז טימ המשנ ןיימ טכוהאב

 ןגרָאז טימ עיורנ ןוא םערָא ןענייז טציא ןוא

 ,ךאז ןייק רימ טלעפ'ס שטָאכ ,רימ טכענ יד ,רימ נעט יד

 ,ןגרָאמ רעטפושיכרַאפ רעגנוי רעד רעמ ָאטינ

 .ךאל רעקינוז רעד ,רעשירפ רעד רעמ ָאטינ

 ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,זיא טוג יוו ךַא ,ךָאד ןוא

 ,קירוצ רעטציא וינעווע רעװַאדנעוװ וצ
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 ,ןעלמיה עקיטכענ ןופ טייקיולב יד טרעבליז םע
 .קילג ןופ ןרָאה רענרעבליז א רימ טלַאש סע

 ,טרעדנואוורַאּפ ךימ ןָא ןקוק ,ןיז עניימ ,ייז רָאנ
 ? יז סָאד טרעמיק סָאװ ,טנָאמרעלק ,קרַאּפ אנָאטָארק
 ,טּפַאשביל טימ רימ טנעה יד עדייב יז ןקירד ךָאד
 .ייוו ןיימ ןליפ ייז ןוא דיירפ ןיימ ןליפ ייז
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 ק ר ָאי-ןינ

 ,דייל רעיורג טימ לופ ןוא דיירפ טימ לופ זיא טָאטש עסיורג יד

 ; דיילק-םערָא ןַא ךיוא ןוא ךיירנברַאפ לטנַאמ ַא טנַארט יז

 ,טפַארק רעקרַאטש טימ ךיוא ןוא ,לופ טייחקנארק זיא טָאטש עסיורג יד

 ; טפַאלשרַאפ ,ךיילב רעצרעה ןוא ,לָאמש יו טסעפ ,קיטומ רעצרעה םימ

 ,ייווצ רעצרעה טימ זיר ַא ,זיר א זיא סָאד טָאטש עסיורג יד

 ,ייוו ןופ טרעוו ענושמ ץירַאה ןייא ,דיירפ ןופ דליוו טרעוו ץ'רַאה ןייא

 ,סאה םעד טימ עביל יד ;סיוא טייקסטוג ןוא סטכעלש ךיז טשימ סע

 ...םַאג ןיא טניה רַאפ שיילפ ןעמ טפראוו ךָאד ,טיונ ןדייל ןשטנעמ שטָאכ

 ,ןייוועג ןיימ ןוא ךאל ןיימ ךיז ןיא טָאה יז ,טָאמש עסיורג יד
 ,ןייטשרַאפ טינ יז ןָאק ךיא ךָאד ,רעטומ ןיימ ןעוועג זיא יז
 ,טלעש ןוא םפָא יז שטנעב ןוא ,טּפָא יז ביל ןוא טּפָא יז סַאה ךיא
 ; טלעוו רעטייוו ןיא קעװַא ךיא טלָאװ טפָא ךָאד ,םייה ןיימ ביל ךיא

 ;ליפ ןסנַאנָאסיד טימ גנַאזעג א זיא ריא ןופ דיל ןיימ
 ,ליטש ןוא טרַאצ גנומיטש ַא -- טפָא ןוא ,שיור-רעדער סע זיא טּפָא
 ,קערש עיורג ,ערעווש ַא ןוא ,גנולפייווצרַאפ רָאנ ךיז טליפ טפָא
 . . . קעוא לענש סנקלָאװ יד טביירמ ןוא טכַאל סָאװ ,דיירפ ַא -- טּפָא ןוא

 ,טייקעגוצ ןטייק ןָא ריא וצ ןיב ךיא ! טָאמש עסיורנ יד

 ,טיירגעג ריא זיא ץרַאה ןיימ ,טפעהַאב ריא םימ ךיז טָאה טסייג ןיימ

 ,ןעשענ זומ ןליוו ריא ןוא הפשכמ 8 זיא יז

 .ןעז וצ יז ךיא קנעב ןַאד ,ריא ןופ קעווװַא רָאנ ךיא ייג ןוא

 ,זייב סעטַארג יד סייר ןוא גיימש ןיא בייל ַא יו ךיא ליפ טפָא
 ,סױרַא טינ יינ ,דייל רימ טוט ןַאד ,גייטש יד רָאנ ךיא ךערב ךָאד
 ,רעיש א ןָא ןעמולב ןוא דלעפ ןופ םיורט ךיא ,דלַאװ ןופ םיורט ךיא

 . . . ריא טימ רָאנ ץלַא ךיא ביילב דיירפ ןוא ץרעמש ריא ןיא ךעלקילג ךָאד
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 ,רעהַא טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןפיש עליפ ןעמוק ךעלגעט

 ,דנַאל ןופ ןוא עינעמור ןוא עיצילַאג ןופ ןדיי ןעגנערב

 ,רעווש ױזַא ,ךעלקערש ױזַא ךיז טיײרּפש ןוא טסקַאװ תולג רעד ואוו

 . . . טנַאה ןיא טנַאה רפיק ןטימ תומה-ךאלמ רעד טייג'ס ואוו

 ,ךיילג עלַא ,םערָא יצ ,ךייר ,רעפרעד ןוא טעטש עצנַאג -- ןדיי
 ,דרעווש רעד ןוא רעייפ םעד ןופ ןטער וצ .ךיז ןפיול עלַא
 ,ךייר ןוא ןייש הניכש יד יוװ ןטכיולעג לעה טָאה טסייג רעייז
 . . . דרע יד טכַאמעג טעפ טרָאד טָאה עצַארּפ רעייז ןוא טולב רעייז

 ,ייז ןעמ טלַאה עדמערפ סלַא ךָאד . . . עצַארּפ רעייז ןוא טסייג רעייז

 ,סַאה טימ ייז ףיוא טקוק ןעמ ןוא ,תועשר טימ ייז ןופ טדער ןעמ ןוא

 יו ןוא רעצ ןפיט טימ ןוא . . . ןעמ טביורעצ סטוג ןוא בָאה רעייז

 . . . םַאג יד ןוא םלוע-תיב םעד ,ןלוש יד טזָאלרַאפ ייז ןבָאה

 ,רעמ ןוא רעמ ץלַא ןַאךעמוק ךעלנעט ןוא גָאט ,ןפיש יד ןוא

 ,טלעוו רעד ףיוא ןעלקניוו ריפ ןופ טלגָאװרַאפ ,דימ ןדיי טימ לופ
 ,רערט ערעווש ַא ז-- קילב ןיא ןוא ,ןיזנאוו ןופ קערש ַא ץרַאה םעד ןיא
 . . . טלעק ןוא טסָארפ ןופ ,טניוו ַא ןופ ןגיובעגנייא סנקור יד ןוא

 ,ךיור םעד ןיא ןוא ביוטש םעד ןיא ,רעּפעש יד ןיא ןעייג ייז ןוא
 ,קירוצ טינ ןעקנעב ייז ךָאד ,ןפַאש ייז ןוא ,ןפַאלקש ייז ןוא

 : ךיוה ןוא ןייש ךיז דיל א טרעה ןענישַאמ יד ןופ שיור ןיא לייוו
 . . . *!קילג סָאד טקניוו ןדעי ,ןדעי ,רעדירב עלַא --- ןטסירק ,ןדיי,

 טדניוװשרַאפ ץרַאח ןופ קערש יד ןוא ,קיטומ ןוא יירפ טרעוו קילב רעד ןוא
 ,טרעמרַאפ טרעוו ןצרַאה ןייז ןיא ןעיוב וצ טפַארק עקרַאטש ַא ןוא
 ,דניק ןייז --- רוד ןטסקענ םייב ןוא ,ןעילפ ,ןפיול ןרָאי יד ןוא
 . . . טרעטשעצ ןיוש ןצנַאג ןיא ןייז תולג ןופ טייק ערעווש יד טעוו

 ,גנַאג ןייז טסעפ ןוא קרַאטש יו ןוא קיטומ ןוא יירפ טרעוו קילב ןייז ןוא
 ,טכַאנ רעד ןופ הללק יד ןוא ,רענרעד ןופ ץנַארק ןייז טלַאפ סע ןוא
 ,גנַאזעג ןייז זיא דיל ריא ןוא טָאמיײה עיינ ןייז טביל רע ןוא
 . . . טכַאלש רעד ןיא רעטשרע רעד זיא ,לעבוי טימ רע טייג גירק ןיא ןוא

 ,םיומ ןיוש גנַאל-תורוד ןופ טומ ,ןעמי ןופ ןוא רעייפ ןופ טפַארק
 -- -- ןייגרַאפ םינ לָאמנייק ןָאק ןוא עסיורג סָאד טביילב קיבייא ,קיביײא
 טיירּפשעצ זיא סָאװ קלָאפ סָאד ןעגנערב ,רערעמ ןוא רעמ ץילַא ןעמוק ןפיש
 . !ןייש ןוא יירפ םייה ןייז ָאד ןעיוב וצ ,ביומש יוװ טלעוו רעד ףיוא
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 י ַא ב ַא ר  .א
 1883 ןיא ןריובעג

 1904 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1944 רַאונַאי ןט8 םעד ןברָאטשעג

 ןדלַאװו םהרבא ןופ טםעבעג סָאד

 רעטלַא רעד .,"םי ןופ סַאּפ םייב דנאלגנע-וינ, ןַאמָאר ןופ טנעמגַארפ ַא)

 ליװ רֶע ואװ ,רעמראפ םעד ןוז ןייז וצ טמוק ,רעטָאפ רעד ,ןדלאוו םהרבא

 (דרע רעד ףיוא ,ןבעל יינ א ןבײהנָא

 ?רעטלע רעד ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךימ וטסָאח סָאוװ רַא 5) ,

 ,זיוה סרעוּפ ַא ןיא סיוא סקַאװ ךיא ןעוו ,ןזעוועג רעסעכב טינ טלָאװ

 ,לדיימ א םרעױוּפ ַא טימ חנותח בָאה

 ,ָאד ָאטָא דרע רעזדנוא ףיוא ױזַא ןבעל רימ

 .םיפ ןוא טנעה עטעװעטרַאחרַאפ טימ רעדניק ןבָאה רימ ןוא

 ,רעקא ןיא ןסקָא יד ייז ןריפ

 .ןשערד ןוא ןדיינש ,ןעייז

 ? טנקלָאװרַאפ ןוא ןזָאלענּפָא ױזַא טציא ךיא ןיב סָאװרַאפ

 ,ןעייז ןוא ןרעקא ןענַאק טלָאװעג ךָאנ ןיילַא טלָאװ ךיא

 .ןקַאה ץלָאה ןוא קַאה יד ןפרַאשנָא
 ,דלעפ ןיא ןײגסױרַא ןוא עסָאק יד ןעמענ

 .ןזָארג ןוא ןמיורב עניימ ןדיינש

 ,טָאמש רעסיורנ רעד ןיא ןָאמ טציא ךיא לעוו סָאװ

 ,ןֿפױלכָאנ ּפָאק םבייוו ןיימ ךָאנ לעוװ ךיא ביוא

 ,הבשחמ עטונ ַאזַא ריא ביג

 ,ןדייררעביא ןלעוו טינ ךימ לָאז יז זַא

 ןרָאי עננוי יד וצ םוא ךימ רעק

 .רעױּפ ןטלַא ןַא ןופ ןטפערק יד רימ בינ רעדָא

 .ןטרָאג ןיימ ןופ ןטייב יד רעביא ןגיוב ךיז ןענָאק ךָאנ ךיא םָאל

 .ןײרַא זיוה ןיימ ןיא דיירפ ןיירַא גנערב ןוא

 טנווָא ןיא ןעננילק טרָאד לָאז

 ,רונש ןוא ןוז ןיימ ןופ רעדניק עניילק ןופ ןכַאל סָאד

 ,דלעפ ןופ ,ןוז ןיימ יו ,ךיילג ןעמוק םייהַא לָאז ךיא

 ,ליד םעד ףיוא ןגיײלקעװַא ךיז ןסע םעד ךָאנ ןוא

 ןכירק רימ ףיוא ןלָאז ךעלקינייא עניימ

 ,דרעפ א ףיוא יו ןטייר סעציילּפ עניימ ףיוא ןוא

 ,ּפָאט רענעכָארבעצ א ךיא ןיב טציא
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 .רענייב ערַאד טימ לופ

 ,דרע רעד וצ זיב ןגיובעגנייא םורַא יינ ךיא

 ,ךיז ןרעטנָאלּפ סיפ עניימ ןוא

 .לָאמַא יו ןגיוא עניימ ףיוא טינ ןיוש עז ךיא ןוא

 .םוט רע סָאװ ,סָאד ןָאט ןזָאל ןוז ןיימ רימ לָאז

 .ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןָאט וצ טנרעלעג טייהרעניילק םיא בָאה ךיא

 ,ןטולב עכיילב עניימ ןיא ךיז טדָאב ןוא ןסעגרַאפ ןיוש רע טָאה טציא

 .ןגָאלקַאב וצ ,ריד ץוח ,ןעמעוו רַאפ םינ ךיז בָאה ךיא ןוא

 ,ןיימש םעד ףיוא טציא ָאד ץיז ךיא

 ,ןמיס א רַאפ טניילעגקעװַא בָאה ךיא ןכלעוו

 רעמאק א ןעיוב ךיא לעוו ָאד זַא

 .רעטצנעפ ריפ טימ ןוא רימ ַא טימ טנעוו ריפ ןופ ,עטסָארּפ ַא

 .ןפלעה רימ טסלָאז זַא ,ךיד ךיא טעב

 ,גנַאל טינ ןבעל וצ טרעשַאב ךָאנ רימ זיא סע ביוא

 .רעמַאק ןקיזָאד םעד ןעיובוצפיוא ןבעלרעד שטָאכ ךיא לָאז

 -- טעברַא ןיימ ןופ ןטימ רעד ןיא ןברַאטש טינ לָאז ךיא

 רעמַאק רעקיזָאד רעד ןופ ןוא ןעמוק ןלעוװו ערעדנַא ןוא

 .דרעפ ערעייז רַאפ לַאטש ַא ןכַאמ

 . ? םעבענ ןיימ ןרעה וטסעוו
1917 

 יריערּפ רעד ןיא
 ("יַאבואק רעשידיי רעד, ךוב ןופ ןטנעמגַארפ)

 ...געוו ןטלבירגעצ א רעביא ןרָאפענ טציא ןענייז ייד . . ;

 רעד ,גנאגרעטנוא-ןענוז רַאפ זיא סע !ןייש ױזַא טציא זיא יריערּפ יד

 םעריוועגסיוא יו זיא יריערּפ עצנַאנ יד .ןעמַאלפ ןיא ןצנַאנניא זיא ברעמ

 -לץעפ .ןרילָאק ײלרעלַא ןופ רעדלעפדןצייוו טימ ןסַאּפ ןפיול סע .סעיניל טימ

 שטנעמ א ןעוו זַא ,ךיוה ױזַא ןיוש ןענייז ,טצעזראפ רעירפ ןענייז סָאװ ,רעד

 ןצייוו עקיזָאד יד .ןעזעגסױרַא טינ ןיוש םיא ןעמ טלָאװ ,ןלעטשקעוװַא ךיז לָאז

 לטניוו ַא !ןענייז ךעלּפעק עגנוי עקיזָאד יד ןייש יו .ךעלּפעק ןיוש ןרימרָאפ

 עניילק טימ עסַאמ א ךרוד גָארט ַא ךיז טיג סע ןוא דלעפ םעד ךרוד טזָאלב

 דלעפ ןצנַאג ןרעביא ןוא ,ןייש ױזַא ךיז ןניוב ךעלּפעק עגנוי יד ,ךעלעילאווכ

 טקעמש סע .לכייט םיורג ַא ףיוא יוװ סעילַאװכ ןוא ךעלכעלָאט ךיז ןרימרָאפ

 רעדלעפ-ןצייוו ערעגניי יד .קינָאה טימ ןוא םיורב ןקַאבעג-שירפ טימ ןיוש

 -יא עכלעוו טימ ,רעמרעוו ענױזַא ָאטשינ רָאנ זיא סע .ןענה ײלרעלַא ןבָאה

 ."ןירנ, :טרָאװ ןייא ָאד זיא סע !ןרילָאק ליפ ױזַא ןופ ןח םעד ןבעגוצרעב

 -נָא ןיא ,זָארג יוו ןירנ : ןירג םינימ ליפ ױזַא ןענַארַאפ זיא םורַא ָאד רעבָא

 ןעוו ,זָארג יו ןירג ,ןדיינש ןיוש סע ףרַאד ןעמ יוװ זָארג יוו ןירנ ,גנילירפ ביוה

 ,ןגרָאמירפ א ןיא זָארג יוו ןירג ,ןדײנשּפָא ןכָאנ לָאמַא ךָאנ ףיוא טסקַאװ סע

 -רַאפ ַא ןיא רעדָא ,טכיל ךס ַא טימ סע טסיגַאב ןוז יד ןעוו ,גָאט ןטימ ַא ןיא
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 ןוז יד טלַאה טציא ! סע זיא טָא ןוא ,ןייגרַאפ םייב טלַאה ןוז יד ןעוו ,טכַאנ
 -------...ןעניפעג וצ ןטלעז רעייז זיא ןירג אזַא ןוא ,ןייגרַאפ םייב

 ,ןוז רעד רַאפ ןרעדעפוצפיוא ךיז ,ץייר רעסיוועג א ןעוועג זיא סע - - .

 -ַאב ךָאנ ןענייז רעדלעפ יד ןעוו ;לּפענ ןבלַאה ןיא ךָאנ זיא ןגרָאמ רעד ןעוו

 סָאװ-רָאנ ךיז ןקעוו יריערּפ רעד ןופ ןשינעפעשַאב עלַא ןעוו ; יוט טימ טקעד

 ןטסענ ערעייז ןופ ּפָארַא ןעגנירּפש ץעק עדליוו יד ןעוו ;ףָאלש רעייז ןופ ףיוא

 ןופ סױרַא ןכירק ןזָאה-יריערּפ יד ןעוו ; ךייט םייב רעמייב-עברעוו יד ףיוא

 ,סיפ עטרַאטשרַאפ ערעייז ןכיילגוצסיוא ידכ ןוא גרעב יד ןיא סערָאנ ערעייז

 ףלעוויריערּפ יד ןעוו ;ףױרַא-גרַאב קירוצ ןוא ּפָארַא-גרַאב ןגַאי ייז ןעמענ

 -רעדמוא םעד ןופ ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ,עטעילעמשטירּפ יו ,םורא ןעייג

 ןופ ןטימניא טקנוּפ ,ייז ףיוא ןָא טמוק סָאװ ,גָאט ןקיטכיל ,ןסיורג ןטראוו

 ,ץירּפש ןקידנגרַאמירפ ןטשרע רעייז ןעמענ ןעלניופ יד ןעוו ;דגַאי רעייז

 ףיוא טרעיול ץַאק עדליוו יד ןעוו ןוא ,ךייט ןופ רעסַאװ םייב ךַאלּפ קידנעילפ

 גרעב יד ןעוו :ךעלמיוב-ןסערגא ןוא לשנייוו עטכידעגנ יד ןופ ףיט רעד ןופ ייז

 -כיל ,רעסיורג רעד ןוא ,ןענַאמוט ןופ רעכעלייל עסייוו טימ טקעדעגנייא ןענייז

 יד-טָא רעדנַאנַאפ טלקיוו ןוא יריערּפ רעד רעביא םורַָא טייג גָאט רעקיט

 -- -- -- ...ןלָאט יד ןיא ייז טלַאהַאב ןוא ףיונוצ ךיז טלקיוו ,רעכעלייל

 עדייב ףיוא .ינוי ןיא גָאטימכָאנ רעכעלרעדנואוו א ןעוועג זיא סע - - ,

 ץייוו עקידנרעוו-ףייר ,ןזַארג עכיוה טימ רעדלעפ ןפָאלעג ןענייז געוו ןטייז

 ןוא םורַא טכיל ליפ ױזַא ןעוועג זיא סע ןוא ןטכיולעג טָאה ןוז יד .רעבָאה ןוא

 טושּפ ןעוועג זיא סע .ןגיוא יד ןפָא ןטלַאה טנָאקעג טינ טָאה ןעמ זַא ,םורַא

 .םייקיטכיל ןופ ןרעוו טדנעלברַאפ םוצ

 ןסייה ַא טימ טסערּפעגסיױא סָאװרָאנ יו ױזַא ןעוועג זיא געוו רעד

 -סיוא ייווצ ןּפָאלעג ןענייז סע .ןוז רעד ןופ קידנצנַאלג-קיטכיל ןוא טַאלג ,ןזייא

 טזָאלענרעביא ָאד ןבָאה עכלעוו ,רעדער יד ןופ געוו ןיא ןטינש עטעשטַאקעג

 טימ יא ,סעוװָאקדָאּפ עשידרעפ ןופ ןרוּפש ןעזעג ךיוא ךיז ןבָאה סע .םינמיס

 .קירוצ ףיוא ןייצ יד טימ יא ,ןיהַא ןייצ יד

 םעד טימ ,ךעלעמילב ןוא רעצכעטיירק ערעייט טימ טקעמשעג טָאה סע

 םעד ךעלרעכעב-ןטילב ץנרוּפרוּפ ענייז ןיא טָאה סָאװ ,רעוואלק ןקידנעמולב

 -- -- -- .קינָאה ןכַאמ ןעניב סָאװ ןופ טפאז

 -ענ ךיז טָאה שזדנאר סגרעבנדליה זיכב ןָאטסדאלנ ןופ געוו רעד - -

 ענירג רעביא געוו רענרעבליז-סייוו ַא .ףױרַא-;גרַאב ןוא ּפָארַא-גרַאב טלקייק

 -ןופ טציא געוװ רעד טָאה ןוז רעד ןופ ןײשּפָא םעד ןופ .גרעב ןוא רעדלעפ

 ןגעוו יד טימ גרעב ענירג יד .רעבליז רעטצוּפעג יו טצנַאלגעג סנטייוורעד

 .ןעלטרַאג עטיירב טימ ענעדנובעגמורַא יו ןזיוועגסיוא ןבָאה ךיז ףיוא

 ךיז ןבָאה רעדלעפדןצייוו .גָאט-ינוי-ףוס רעכעלרעדנואוו א ןעוועג זיא סע

 -עג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה סָאװ ,עלעטניוו ןטכייל םעד רעטנוא טעילַאװכעג

 .רעכיּפעט-טיורב םימ טקעדַאב םוטעמוא ןעוועג זיא יריערּפ יד .זָאלב ַא ןָאט

 -גרעב ןוא ךעלכעלָאט ןיא טשטיינקעג ןוא טעוועדלאפעג ךיז ןבָאה ןטיורב יד
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 .טרעקרַאפ ןוא ּפָארַא לָאט ןכַאלּפ א ןיא םענסָאקס ַא גרַאב א ןופ ןפָאלעג ,ךעל

 רענעשעמ רעטצוּפעג-קידלרעּפ ןוא ץייוו רענעדלָאג-קיטסָאר ןעוועג זיא סע

 ןפָאלעג ןענייז סע .ףייר ןרעוו וצ סָאװ-רָאנ ןָא טבייה סָאװ ,רעבָאה ןופ רילָאק

 .זָארג-יריערּפ טושּפ ,ךַאפנייא טימ סעקערטש עסיורג

 ,ייה ךעלעקּפוק טימ תורוש עגנַאל ןנעלעג ןיוש ןענייז טרָאד ןוא ָאד

 ייווצ ןופ ןַאּפשעג ַא ּפָארַא גראב ַא ןופ ךיז טזייווַאב טָא .ףָאש סעדַאטפס יו

 ןופ גייצעג-רעּפַאלק סָאד ןטייוו ןופ ךיז טרעה סע .רעדיינש-ייה ַא ןיא דרעפ

 ןופ .ןישַאמ רעד ףיא טציז שטנעמ א .נעז-ניז-געז-גיז רעדיינש-ייה םעד

 יז טעז ןעמ סָאװ ,ךעלדרעפ ייווצ יד יא .ןיילק ױזַא ץלַא םיוא סע טץז ןטייוו

 רעד ןופ עינלעק רעד ףיוא שטנעמ רעד יא ,זָארנ ןפיט םעד ןופ סױרַא םיוק

 .ןישאמ
 טנָאזירָאה ןייא ןופ .ןליימ ןוא ןליימ .סיורנ קיזיר ױזַא זיא ידיערּפ יד ןוא

 -רַאפ עכלעוו ,ןכַאלפ ןוא גרעב ןופ טייק עכעלרעהפיואמוא ןַא ןטייווצ םוצ זיב

 רעייז טרעוו סָאוװ ,געװיסַאּפ ןכעלדײמרַאפמוא ןסייוו םעד טימ ךיז ןדניב

 -נייא סָאד טרָאפ זיא ןוא רעדיוו דלַאב טניישרעד ןוא גיוא ןופ ןריולרַאפ טפָא

 -- -- --...ןלָאט ןוא גרעב עלַא טדניברַאפ סָאװ ,עלעכירטש עקיצ

 ןעוועג ןענייז גרעב יד .גָאט רעכעלרעדנואוו א ןעוועג זיא סע . -

 .עלהשעמ ַא ןיא יו ,רעָאלב ַא למיה רעד .ייז רעכיא ןַאּפש שטָאכ ,טנעַאנ ױזַא

 ױזַא ןעמ טָאה רַאּפרעד ןוא לטניוו-ליק ַא טסעוו-טסיא ןופ ןזָאלבעג טָאה סע

 ןבָאה טרָאד ןוא ָאד ייח ןגיוטס עשירפ יד .ןוז עקידנענערב יד טליפעג טינ

 יז ןופ טָאה סע ןוא רעכעקעל-קינַאה עקיזיר יו ױזַא ןוז רעד ןיא ןקאבעג ךיז

 עטײרּפשעצ ,עסיורג ףיוא טרָאד ןוא ָאד ץייוו-גנילירפ רעד .קינָאה טקעמשעג

 טעשטאקענ טָאה לטניוו סָאד .ךיוה יד ןַאמ א יו ןעוועג ןיוש זיא ןטנווייל

 טנָאקעג טָאה ןעמ .סעילַאװכ ןעגנַאגעג ייז רעביא ןענייז סע ןוא רעדלעפ יד

 ענעדלַאג ,עכייוו יד ףיוא סנטָאש טפראו טניוו רעד יו ,ןעז ךעלרעּפנײשַאב

 ךעלדנרעק טימ ךעלעטייב עלופ יד טימ ךעלּפעק-ץייװ יד .רעכיּפעט-ןעגנאז

 ןסקָאװַאב ןענייז ייז עכלעוו טימ ,ךעלרעכעטשרַאפ עטעדַארגַאב יד טימ ןוא

 טימ עלהיח קידעבעל א ןעוועג טלָאװ גנַאז רעדעי יו ױזַא סיוא ןעצעז ןוא

 ױפ שינעגָאי רעד רעטנוא ןּפָאלעג זענייז --- לּפעק ןּפױא רָאה לקישטּפעשט ַא

 .ןעמוקעגקירוצ דלַאב ןוא ךעלּפעק ענעגיובעגנייא טימ ןפָאלעג ,טניוו םענ

 .ןעגנַאזעג ןייא ןוא טנזיוט ןופ רָאכ א ןעגנַאגעגנָא זיא טפול רעד ןיא

 -לעּפ ,סרעגנירּפשזזַארג ,ןגילפ-דרעפ ענירג ,ןעניב-לבמאב ןעגנוזעג ןבָאה םע

 עטױרדָאלב ,ענירג-לעג ,עסייוו :ךעלעגייפ-רעמוז םינימ ײלרעלַא ,זיימ-רעד

 ןבלַאװש ,רעניה-יריערּפ ,ןעײװָאלָאס ןעגנוזעג ןבָאה סע ;ענעדלָאג-ץראווש ןוא

 ,ךיוה ןוא טייוו ױזַא ,ףיט ןוא טיירב ױזַא ןעוועג זיא סע .ןעלגייפ ערעדנַא ןוא

 םעד ןיא ללח לציּפ ןייא ןייק ָאטינ רָאג זיא סע זַא ,טכאדעג ךיז טָאה סע זַא
 .גנַאזעג םעד טימ לופ ןייז טינ לָאז סָאװ ,םיור ןצנַאג

 םעדיטָא ןופ םטיר םעד וצ ךיז ןגיױב ןעגנַאז-ץייוו יד זעיצַארנ יו ןוא

 ! גנאזעג
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 עיר עי עי

 רעדירב ןיינ
 (טנעמגַארפ)

 ןעוועג טלַא זיא רע .סירָאמ עקירעמא ןייק ןעמוקעג זיא ןטשרע םוב

 טכַאמענּפָא רע טָאה .ןָאט וצ סָאװ ןעוועג טינ זיא לטעטמש ןיא ןןוא רָאי ןצכעז

 םענייש ןייא ןיא ןוא ,תואצוה ףיוא לימש רעד ןיא טלעג ןעלמַאזוצנָא ךיז ייב

 ,ןעוועג רע זיא ךיוה ןוא טנוזעג .עקירעמַא ןייק ןפָאלטנַא רע זיא חסּפ-ךָאנ

 ןביוהעגנָא ןוא "רָאפ , ייב רָאטיערעּפָא ןא ןייז וצ טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה

 עקירעמַא ןיא ַאד םיא זיא סע זַא ,ןבירשעג םייהַא רע טָאה .ןענידרַאפ וצ

 -עג ןענייז סע .עקירעמַא ןייק רעדירב ךָאנ ןקיש לָאז עטאט רעד זַא ןוא םוג

 עקירעמַא ןופ ןעננאגעג ווירב יד ןענייז .רעדירב טכַא םייח רעד ןיא ןבילב

 .עקירעמא ןייק ןעמוקעג ךיוא ןענייז רעדירב ייווצ ךָאנ זיכ ,גנַאל ױזַא קירוצ ןוא

 -סיוא עקירעמַא ןיא ךיז טָאה ,ןסירָאמ ןופ רעטלע ןעוועג זיא סָאװ ,קיזייא

 רעטירד רעד ,עיטמָאמ ןוא .טָארד ןופ ךעלעטיהדךעמַאד ןטכעלפ טנרעלעג

 ,"רָאפ , ייב רָאטיערעּפָא ןַא ןייז וצ טנרעלענסיוא ךיז טָאה ,רעדורב

 ךיז טָאה רעכלעוו ,סירָאמ .ענרעזימ רעייז ןעוועג ןענייז ןטסנידרַאפ יד

 -עס ןיא טנידרַאפ טָאה ,סרָאמיערעּפָא עטסעכב יד ןופ םענייא רַאֿפ טנכערעג

 טנעס קיצפופ טימ רעלָאד א טנידרַאפ טָאה עיטָאמ .ךָאוװ א רעלָאד יירד ןָאז

 רעד יו ױזַא .הכאלמ יד םוג ױזַא טנעקעג טינ ךָאנ טָאה רע לייוו ,ךָאװ א

 -רַאפ קיזייא טָאה ,רעצרוק א רעייז ןעוועג זיא ךעלעטיה-ןעמַאד ייב ןָאזעס

 .קיצניוו רעייז טניד

 ןייק טכארבעג ןוא טלעג טלמאזעגנָא רעדירב יירד יד ןכָאה ןנעווטסעדנופ

 -ענ ןיוש ייז ןענייז .ןעלעקישיוה ןוא ןעמוחנ -- רעדירב ייווצ ךָאנ עקירעמא

 ןוא ןטעברא ןעגנאגעג ףניפ עלא ןענייז ייז .עקירעמַא ןיא רעדירב ףניפ ןעוו

 טלעג טקישעגסױרַא ייז ןבָאה םורָא רָאי ייווצ ןיא .עטצעל סָאד טרָאּפשעגּפָא

 -ץטַאט ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טניזעגזיוה ןצנַאנ םעד רַאפ ןטרַאקספיש טימ

 .ךעלרעדירב ריפ ךָאנ טימ עמַאמ

 רעד ןעמוקעגנָא זיא סע זיב ,טייצ עגנאל ,עגנַאל א ןעמונעג טָאה סע ןוא

 טָאה ףיש יד .ףיש רעד ףיוא ןיוש ךיז ןצעז ייז זַא ,עמַאמ-עטַאט ןופ ווירב

 -ץמא ןייק ןכָאװ ייווצ ןיא ןעמוקנַָא טפרַאדַאב טָאה יז ןוא "ןעמערב ,, ןסייהעג

 ןייא ןייק ןריולראפ טםינ רעדירב ףניפ יד ןבָאה ןכָאװ ייווצ יד ןיא ןוא .עקיר

 -ענ ןבָאה ייז זיב ,הריד ַא ןכוז ןעגנַאנעגמורַא ןענייז ייז .טונימ עקירעביא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ךָאנרעד ןוא .טסולגנעג טָאה ץראה רעייז סָאװ ,םָאד ןענופ

 .טײקשיטַאבעלַאב ןפיוק טימ השעמ ַא

 ןדעי ןוא טײקשיטַאבעלַאב סָאד טפיוקעגנייא רעדירב יד ןבָאה ךעלסיבוצ

 סָאד טלעטשעגסיוא ןיילַא ןוא הריד רעיינ רעייז ןיא ןעמוקעג ייז ןענייז טנווָא

 .ןוא .רעטצנעפ יד ןופ ןביוש יד ןוא ןליד עטברַאפעג יד ןשַאוװעג ןיילַא ,לבעמ

 זא ,עמארנעלעט א ןעמוקעגנָא ךיוא זיא טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא ץלַא זַא
 .דנַאלייא-םילע ןיא ָאד ןענייז ןרעטלע יד
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 ןָאמ וצ סָאװ טסואוועג טינ ןיילַא ןבָאה רעדירב ףניפ יד ! דיירפ ,ָאח

 ! דיירפ ןופ

 -ייא-סילע ןיא .ןרעטלע יד ןענעגעגאב ןרָאּפעגקעװַא ןענייז רעדירב יד
 ףניפ עלא ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןטראװ וצ ךס א ןעמוקעגסיוא ייז זיא דנַאל

 -ילּפ טימ טייל עכעלטע ןסעזעג ןענייז שיט א ייב .רעמיצ א ןיא ןפורעגניירַא

 ּפעק עטַאװעכילּפ יד ןופ רענייא .סעצנַאװ ענעריושעג טימ ןוא ּפעק עטאוװעכ

 -רַא רֶע טעברא ןא רַאפ סָאוװ ייב רעדירב יד ןופ םענייא ןדעי טנערפעג טָאה

 רע יצ ןוא טסיכרַאנַא ןייק טינ זיא רע יצ ןוא ,טנידרַאפ רע לפיוו ןוא םעב

 -.גַאלּפ ןשינַאקירעמַא ףיא טביולג
 ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד .שינענעגַאב יד ןעמוקעגרָאפ זיא ךָאנרעד

 -ל/ ףניפ יד ןוא .ןיירא ןענייז רעדירב ערענעלק ריפ יד טימ עמַאמ-עטַאט

 רעטנוא דרע ןא ָאד זיא סע זַא ,ןסעגרַאפ םונימ א ןיא ןבָאה רעדירב ערעט

 מָאה עמַאמ יד ןוא ,רעזדלעה םורַא ןטכַאלפענ ךיז ןבָאה טנעה .סיפ ערעייז

 ןטפול רעד ןיא ןעגנורּפשעג ןענייז ךעלרעדירב ערענעלק יד .דיירפ ןופ טנייוועג

 -ַאמענסיױא ,עניד ערעייז טימ רעדירב ערעטלע יד ףיוא ןעגנאהעג ךיז ןוא

 .טנעה עטרעג

 טימ ןרָאפענּפָא עילימַאפ עצנַאג יד ןיוש זיא םורא טונימ עכעלטע ןיא

 ןָאגאװ םעד ןופ קנַאב רעננַאל ַא ףיוא ןסעזעגנ עלא ןענייז ייז .ןַאבכיוה רעד

 רעסיורג ןייא טימ טיירפעג ךיז טָאה ןעמ .טלּפַאלּפעג ךעליירפ ןוא ךיוה ןוא

 מליפעג רעכיז ךיז טָאה עמַאמ יד .םייה רעטכוזענפיוא-קירוצ א ןופ דיירפ

 ריא ןענופעג קירוצ טָאה סָאװ ,לכיביהשעמ א ץעגרע ןופ ןינינעק 8 יו ױזַא

 ,דנַאל

 עמאמ רעד ןוא ,טירטס ינרױטַא ןיא זיוה ןטסנעש םעד וצ ןעמוקעגוצ

 .ערעייז רעדניק יד טימ ץילָאטש ןענייז ןעמַאמ רעד טימ

 .דיירפ רעקידנענייוו ַא טימ עמַאמ יד טגערפ -- ? ַאד טָא --

 !ָאד --

 !ָאד --

 ,לָאמַאטימ רעדירב עלַא ןעיירש -- ! ָאד --

 .םייה רעיינ רעד ןיא ןרעטלע ערעייז טכַארבעגנײרַא ןבָאה רעדירב יד

 טָאה ןנעווטסעדנופ ,קיטכיל גונעג ןעוועג בוטש ןיא ךָאנ זיא סע שטָאכ

 טסענ יד דובכל יא ןרָאװעג ןָֿאמענ זיא סָאד .ןּפמָאליזַאג עלַא ןדנוצעגנָא ןעמ

 .גנוטכיײלַאביזַאנ ןופ רעדנואוו סָאד ןזייווַאב וצ ייז ידכ ךיוא ןוא

 קיניישט רעד .קעּפ יד ןקַאּפּפױא םוצ ןעננַאנעגרעבירַא דלַאב זיא ןעמ

 ץיניּפ ,רעדניק ייווצ ערענעלק יד .ןטָאזעג ןוא ןוויוא ןפיוא ןענַאטשעג זיא

 ןוא בוטש ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעביא ןּפָאלעגמורַא ןענייז ,ןק'לאומש טימ

 ןעגנאגעגמורַא זיא עמַאמ יד .ליד ןיא סיפ יד טימ טּפַאלקענ דיירפ םיורג ןופ

 ןצנאג םעד ןופ ןרעדנואווּפָא טנעקעג טינ ךיז ןוא ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא ןופ
 .טיײקשיטאבעלַאב

 ןיא יא :רעדנואוו רָאנ םייקיניילק רעדעי ןיא ןעוועג ריא ייב זיא םע
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 ןעמ ןעק ,ענישזורּפס א שטעווק א טוט ןעמ זַא סָאװ ,שיט ןקידכעלייק םעד

 זַא סָאװ ,ןטעב יד ןיא יא ;גנַאל ױזַא לָאמ ייווצ טרעוו רֶע ןוא ןקורעצ םיא
 א רעדיוו ןעמ טינ טכַאניײב ףיוא ןוא ךעלקינַאװיד עלָאמש ייז ןענייז ליוו ןעמ
 ףרַאד ןעמ סָאװ ,םעד ןיא ךיוא ;ןטעב עטיירב ייז ןופ טרעוו סע ןוא שטעווק
 יזַאג ןופ לּפענק א שטעווק א טוט ןעמ זַא רָאנ ,ךעלעבעווש ןייק ןבָאה טינ
 טלַאמ סָאװ ,לכעלימ םעד ןיא רעדָא ;זַאג רעד ןָא ןיילַא ךיז טדניצ ןוויוא
 -נופ ,ךעלעכעל יד טימ לטסעמצלאז םעד ןיא רעדָא ; ןטעלטַאק רַאפ שיילפ

 םוצ קירטש םעד יא רעדָא ;ןייש ןוא ןיד ױזַא ךיז טיש ץלַאז סָאד ןענַאװ
 ןייא טימ -- רעטצנעפ םייב לדער א ףיוא ךיז טיירד סָאװ ,שעוועג א ןעגנעה
 .רעדנואוו רעביא רעדנואוו ָאד ןענייז עלעקניוו ןדעי ןיא : טרָאװ

 .ןגערב יד רעביא דיירפ טימ לופ זיא ץרַאה סעמַאמ רעד
 .ריא ךָאנרעד ןוא "רע , רעירפ .ןפלָאהעג טָאג ---
 ןגיוא עריא ןופ ךיז ןבָאה דלַאב .ןדער ךס ןייק טנָאקעג טינ טָאה יז רעבָא

 ,דיירפ ןופ ןרערט ןסיג ןעמונעג
 ןופ עילימַאפ עצנַאג יד זַא ,ןרָאי ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע

 גנירעה ןסעגעג ןוא שיט ַא םורַא ןסעזעג ןענייז ןיז ןיינ טימ עמַאמ-עטַאט
 .ייט ןקידנקעמש טימ ןעקנורטרַאפ ןוא רעטוּפ טימ למעז ןוא סענילסַאמ ןוא

 ןרָאי רעק-80 יד ןופ ףוס ןיא םראפ עשידיי א



 יקציש ַאדאר -.ה ..י
 1883 ןיא ןריובעג

 1920 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 רמערפ רעד ןיא
 ,ןענישאמ ןוא סָאטיױא ,ןשטנעמ ןשיווצ ןסַאג יד םיוא

 .דמערפ יוו םורַא ףונ ןיימ ךיז טרעטנָאלּפ

 ,ןשטנעמ יד -- דמערפ ןוא טָאטש יד רימ זיא דמערפ

 .בייל ןנייא ןיימ דמערפ רעוו ןיילַא ךיא ןוא

 .ןגייווש ןוא דמערפ ךימ ןָא ןקוק רעזייה יד
 -- ןגייא ןיימ לָאמא ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ןוא
 :דמערפ רימ טרעוו

 ,ןזייא יו ,רעווש טרעוו ּפָאק ןפיוא ןברַאש ןיימ

 . . . ןגױא עדמערפ ןקוק םעניימ ןברַאש ןופ

 -- ןגעקַא רימ ןעמוק סָאװ יד ,עלַא ןוא

 ..טדמערפרַאפ ,יײברַאפ ךיז ןכיילש ןוא דמערפ ןביילב

 -- דמערפ -- ןנעקַא ןעמעלא ייג ךיא

 ןסַאג עדמערפ יד ףיוא עבילךשטנעמ ןיימ סיוא םעטָא ןוא
1241 

 טָאמש יד טּפָאלש ךָאנ

 -- טָאטש יד טפָאלש ךַאנ

 ,רעזייה עלא ןעמירד ,ןעמערב יד טזָאלעגּפָארא

 רעזייוו רעד טשינ טלמירד סע

 -- ךיוה ,רענייזיםערוט ןפיוא

 : ןזייא ןוא ןייטש ףיוא טלַאק ןלַאפ ערעווש ןהעש

 . . . גנאלק ,גנילק ,גנַאלק ,גנילק

 -- המיא ןא ,ךימ המיא ןַא םורַא טמענ סע

 .טנָאלש סָאו ,העש רעדעי ןופ

 : טנָאלק סע רעה ךיא

 . .."ןריולראפ גנאלק ןדעי ןיא טייקיבייא ןַא טיינ סע,

 -- ,ןריובעג גָאט רעבירט א טרעוו ץענרע ןוא

 .טָאטש רעד רַאפ

 3ֹופ
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 םי םוצ ןַאסדָאה ןופ

 : טָאטש-ןדימַאריּפ --- טייז ןייא ןופ
 .ןייש ןוא ךיוה --- "טריואוולואוו, ןופ ןוא "רעייּפמע, ןופ םמערוט
 : ןיימש ןטסַאלּפ עטקַאהעג -- ,ןדאסילַאּפ ,גרעב --- רעטייווצ ןופ
 ,ןטילּפ עלענ קיצנַאלג -- ,ּפערט ףיוא ּפערט

 ,ןטינשעג טנעה םרָאטּפלוקס ןופ יו

 ,טלעמשעצ טרָאד ןוא ָאד -- ,ךעלמייב עקידרעשזדנעק טימ
 -- ,קרעק-רענייטש ףיוא ךעלצַאיַאּפ ענירג יו ןרעטעלק סָאװ
 -- ,גרעב ןציּפש יד וצ ,ףױרַא ךיוח ,רעכעה
 .ןטינשעגכרוד שינאזניז ,םורק ןוא ךיילג

 -- ןטימ רעד ןיא ,ןטייז עדייב ןופ טמארעגנייא ןוא

 ,ןגערב יד טשאו ןוא ךײטדָאפדָאה רעד ךיז טלגנעלש

 :ןגעוו ןטייז עדייב ןופ ,ךיז ןגָאי ןענַאב עקידנפיול ואוו

 -- ,ןֿפיט ענייז ןופ םָארטש רעד טשינ טור גָאט ךָאנ גָאט

 ןפיש ןעמיווש סעילַאװכ עקידנעמָארטש ענייז רעביא

 ןציּפש יד ףיוא רענעפ ,ןטסַאמ עטקערטשעגסיוא טימ ,קידרעכייב

 .ןדאסילַאּפ וצ ףױרַא ץלָאטש טימ ,ןרעטמַאלפ

 -- ןלַאּפעצ ןוא טעווערעצ ךיז ןטלָאװ ןבייל יוו ,םורב טימ ןוא

 : ןלַאנגיס טייוו ןפור ןוא דליוו ןעשטורמ

 : ןגרָאברַאפ ךיז ןיא ףימ רימ ןגָארט תורצוא,

 ; ןגרָאזרַאֿפ וצ טרָאד סטוג ןוא בָאה טימ טלעוו עטייוו יד

 -- ןטנַאוװעגידיײז ןוא לָאװ ,רעּפוק ,לָאמש ןוא טיורב

 "!ןטנעניטנָאק-םובָאלג עטייוו עלַא וצ

 ,ןסַאּפ רעבליז ןופ םיוש ךרוד ךיז ןדיינש ןפיש יד ןוא

 -- ןטייז עלַא ןופ ךיור ןעייּפש סנעמיוק
 .ןטײק-ןדאסילַאּפ יד .,ץרַאװש ,ןענַאמוט-ךיור ןיא קידנליהרַאפ

 ןגעו עליטש סנַאסדַאה םייב

 ,ןגעוו-טירקנָאק עליטש יד ךיז ןעיצ סע יורג ,קיטַאלג 1

 טנײשַאב -- טכיל גנַאגפיוא ןופ ןרעמיש סָאװ

 ,ןטייז יד ייב רעמייב עקנַאלש ,עביוה טימ

 ,ןטייווק-ןעמולב טימ ,םנירג ןיא ענעקנוטעגנייא ,ךעלזייה טימ

 .ןעיצ ןוא ךיז ןביוה ,ןצנַאלג םעשוב יד
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 : ןעילג ןציּפש-רעמייב עקידרעטעלב ענירג יד

 ,ןגעוװו ,רעדלעפ ףיוא יו -- בעװעגידלָאנ א טור םעלַא ףיוא

 .ןגעקַא גָאט םעיינ םעד טנַאּפש סָאװ ,םעד רַאפ

 .עקידייל ,ןעלמירד ןטקַארט יד -- ירפ ,ךָאנ ירפ זיא'ס

 ,ןגָאמ טימ ךיז ןריצ "סעשזדעטַאק,, יד ןופ ןביוש יד
 ,ךײטדןַאסדָאה ןיא ךיז טלגיּפש ןוא ףיוא טייג ןוז יד

 ןלָאט ענירג ךרוד קידנלַאװק ךיז טדיינש סָאװ

 .ןעמיוש ךרוד ,גנַאזעג ַא טימ טכַאוװרעד ,טמָארטש ןוא

 ,ןעמיור יד וצ רעמיוב טימ ,גרעב יד ןעמעטָא טייקשירפ טימ

 ,ןלַאװ-רעסַאװ יו ,ייז רעביא ךעלדנקלָאװ עקידנבעווש טימ

 ! ןלַארטש-רעייפ טימ יוו לעה גרעב יד ףיוא ןטכיול'ס ןוא

 -- ןעייר-רעזייה טימ ,גערבךָאסדָאה ןטייווצ םוצ קילב ןיימ דנעוו ךיא

 ,ןקירב טימ ,ףיוא שיטנַאניג טצרַאמש סָאוװ ,לָאּפָארמעמ םוצ

 !ןעיײרעלָאמ ןופ שימעג ַא ןיא ,ךיימ עזַאּפ ךיז ןעיצ סָאװ

 ! עקירעמַא -- ץרַאה ןיא גנַאזעג ַא טימ ריד ףיוא קוק ךיא

 ,דרע רעד ןופ תובחר רעקידנעילב ןייד ףיוא ןוא

 .םרעשַאב רימ רַאּפ ןוא ,קלָאפ ןייד רַאפ טָאג ןופ זיא םָאװ

 םי םייב יקָאװדרָאב , ןפיוא

 ,זיוה-הברוח ַא יו ,ןַאמ רעטלַא רעכיוה א
 ,סױרַא ףוג ןרַאד ןייז ןופ ןצראטש רענייב יד

 -- ךיש יד ענעפירעצ ,קידרעקיוה עציײלּפ יד ,יורג זיא ּפָאק רעד
 : ךיג ,"קָאװדרַאב , ןפיוא עלעגעוו ַא טּפעלש רע

 ,טייללטנעשזד עצלַאטש -- עלענעוו ןיא טציז לרַאּפ א

 ; טייצ עטסוּפ יד ךיז ןעלמוטרַאפ -- ייז ןרָאפ סָאד

 -- ליומ ןיא רַאניצ ַא טימ גנוידןזיר ַא -- רע ןַא

 ,ליונק ךָאנ ליונק א טזָאלב ,ךיור ןעגנאלש יד טסיש

 ,טעפ ןוא טיור םינּפ סָאד ,טנעה יד לופ ןעגניר םימ יז ןוא

 : טעלג ַא טימ ןעלכיימש טלַאק ןוא ןירג ןגיױוא יד

 : טיונ יד טנַאּפש -- דנַאל ןכייר םעד ןופ סוסקול ךרוד
 ; טיוה יד טרעצעגסיוא רעגנוח ןופ ,ןַאמ רעטלַא ןַא
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 "! ּפעטס רוי שטַאו , : טפייפ רע ,ליומ ןייז ןיא לפייפ סָאד

 ;ּפעק עלַא רעבירַא ךיוה טצראטש ּפָאק רעסייוו ןייז

 --- ראטש ןקוק ןגיוא יד ,עלעגעוו סָאד טּפוטש רע
 ; רעצ רעליטש ןייז סיױארָאּפ ,טיצ ךיז םיױארָאפ

 -- בייל ןיא ךיז ןזָאלב ,ןרונש יו ןרעדָא יד
 ; בייוו ןוא ןַאמ טימ ,עלעגעוו א טיונ יד טּפעלש סָאד

 -- טפור סנייז לפייפ סָאד ,עלעגעוו סָאד טּפוטש רעטלַא רעד

 .טפָארטש ןוא ּפעק-ךשטנעמ רעביא ,ךיז טכוד ,ףייפ רעדעי טלַאפ'ס

 : טכָאק ןוא טשיור ןבעל סָאד -- םעד רַאפ טלעוו זיא ביוט רָאנ
 ! טכאל ןוא טפיטש ןוא טנַאּפש סעילַאװכ-ןשטנעמ ןופ לאוואנראק א

 ,יירעפימש טימ טנַאּפש טנגוי יד ,טדיז'פ ןוא טזיורב סע
 ,ייברַאפ טבעווש גנַאזעג ןכעלשטנעמ ןופ עינַאפמיס א

 ,רַאּפ ַא םיוק סינעּפ רַאפ ,עלעגעוו סָאד טּפוטש רע ,רע רָאנ
 ; רָאה-רעבליז עסייוו יד ּפָאק ןייז ףיוא ןרעיורט סע

 ,יירדעג ןיא שיגאזניז ,געוו ןייז ןיא ךיז טדיינש רע
 .ייווצ ןיא שזַא ךיז טיירד רעּפרעק רעקידרענייב רעד

 ! גנאזעג קידלבוי ַא ,טגניז ןוא טלַאש "קָאװדרָאב , רעד
 .גנַאל ןיוש ךיז ןשָאלרַאפ טָאה ברעמ ןיא ןוז יד

 ,טירט ןופ עינָאפמיס ַא -- םיפ ןעלקייּפ "קָאװדרָאב , ןפיוא
 .מילגעצ יו ןרעטש טימ ךיז טנװָא רעד טָאה למיה ןפיוא

 ! טכיל-ןגיובנגער ןפרַאװ -- ןרינש-ןלערק יו ךעלּפמעל
 .טכילפ ןייז קירעגנוח טוט ,עלעגעוו סָאד טּפוטש רע

 ,שטיב ןטיירב םוצ -- קעװַא טעה לרָאּפ סָאד טריפ רע
 .שטיווק-לפייפ ַא טימ םָארטש-ןשטנעמ ןכרוד ךיז טסייר ןוא

 ,ליטש ןעקסעילּפ סעילַאװכ ,םי ןפיוא ןיוש טכַאנ

 .ליק םינּפ'ס ןשוק ןוא בייל'ס ןטעלג ךעלטניוו

1929 



 דנאלוייא ןבואר

 1884 ןיא ןריובעג

 1903 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קרַאּפ סאלָאקינ .טס

 ,סנרעטמאל ןרעטעלק רעמיוב ןשיוויב

 ,ּפָארַא גרַאב ןוא ףױרַא גרַאב

 .רעמיוב ןופ דלַאוװ ַא ןיא רעטכיל ןופ דלַאװ ַא

 ,סַאג ןיא טכַאנ יד טגניז ןטנוא
 .ןעײװמַארט ןופ רעדער ןיא

 ,ןגעטש עלַאמש יד ךיז ןעּפַארד רעמיוב ןשיווצ
 ,ּפַארַא גרַאב ןוא ףױרַא גרַאב
 .ןעגנַאלש עקידנכירק יו

 ,רעכעד ףיוא טכַאנ יד טגניז ןביוא

 .ןדליש עקידרעייפ ןיא

 ,ןמלַאטשעג עקיטיוה-לקנוט -- רעמיוב ןשיווצ

 ,ּפָארא גרַאב ןוא ףױרַא גרַאב

 .ןצנַאלג ןעלשומ-ןגיוא עסייוו עסייוו ןיא

 ,רעגניפ עסייה ןיא טכַאנ יד טגניז ןטסוק ןשיווצ
 .ןטסורב עטילבעצ-גנוי ףיוא

 ןיקלע דיווייד
 ,ןזָאלעג ךיז ברעמ ןיא קַאה ןוא געז טימ טָאה סע רעוו

 ,ןפנָארב רעסעפ טימ רעוו ןוא ,טיורש ןוא סקיב טימ רעוו

 ןּפיל יד ףיוא טרָאװ סטָאנ טימ קעוװַא זיא ןיקלע דיווייד

 .ןגיוא עכייוו יד ןיא לכיימש ןטונ א טימ ןוא

 ,יקָאטנעק ןופ ןזלעפ א ןַא קילעב ןייז טרַאּפשעגנַא טַאה'ס רעוו
 ,ָאײהָא ןופ סיריערּפ יד ףיוא רעקַא ןייז טיובעג טָאה סע רעוו

323 
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 ,םינ דלעפ ןייק טסעמ דיווייד ,טינ זיוה ןייק טיוב ןיקלע דיווייד |
 רעצרעה סנשטנעמ ןיא זיוה ַא טָאג רַאפ טיוב ןיקלע דיווייד

 .ןגעוװו עדליוו עלַא ףיוא טסיירט ןייז טייזרַאפ ןוא

 !ןיקלע דיווייד !ןיקלע דיווייד

 ,רעדלעוו עטלַא יד ןיא ןדַאילס עטסיוו עלַא

 ,גרעב יד ןופ סנקור יד ףיוא ןגעמש עמורק עלַא

 -- ןטָארמעג סיפ ענייד ןבָאה סע ואוו ,ןּפעמס עלַא

 ,ריד וצ ביול א ייז ןענניז עלַא ,עלא
 ! ןדלעה ןופ רענעסעגרַאפ ,וד

 נאו א ןעװעג זיא ,ןָאזרעּפ עשיראדנעגעל-בלַאה ַא ,ןיקלע דיווייד
 םוש ןייק רַאפ טלעטשענּפָא טשינ ךיז טָאה סָאװ ,רעקידיירּפ רעקידנרעד
 א רַאפ טסיירט ןעגנערב וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא ןעװ ,ןעגנולכיורטש
 -ברעמ עטיײװ יד ןעװ ,טנגעג רענעפרָאװרַאפ א ןיא רענָאיּפ ןטלפייווצרַאפ
 .א .ר -- .ןרעװ וצ טצעזַאב ןבױהעגנָא סַאװ-רָאנ ןבָאה ןטַאטש

 דנָאמשטיר ןיא ןלָאקניל

 : למיה םוצ ךיז ןליונק'ס ןוא ,טנערב טָאטש יו
 ,ךיור רעצרַאװש רעקיד
 ,ןעמאלפ עקידנסערפ ,עטעפ

 -- .ןעגנַאזעג ןוא ןעיירשעג ערוכש ןוא
 ,עסייוו ןופ ףאלעג רעקיקערש
 ,ןרעגענ עטיירּפַאב טשרע ןוא
 ,רעבייל עצראװש יד ףיוא סעטנַארט עטנוב טימ
 ,סַאנ וצ סָאנ ןופ זייווסעילאוװכ ןעמָארמש

 ,קידנעגניז ןוא קידנעיירש
 ,סיפ עטיירב עשהיח יד ןיא גנוטסיוורַאפ קידנגָארט ןוא

 ,םערוטש א ןופ ןגיובעג ,ּפעק ןופ דלַאװ רעצרַאוװש א

 .םערוטש רעד טסקַאוו'ס ןוא דלַאװ רעד טסקַאװ סע
 ןלַאפעג זיא'ס לרוג סעמעוו ףיוא ,רע ןוא
 - ,רעײרּפַאב רעד ןרעוו וצ
 .ינק יד ךיז ןגיוב םיא

 .םערוטמש רעד טסקַאוו'ס ןוא דלַאװ רעד טסקַאװ סע
 ,דנַאש ןיא ךיז ןקור ןייז טמורק ךעלנייּפ ןוא
 -- :ןרעיױא יד םיא ייב םיור ןעמַאלּפ'ס ןוא
 ? טלַאװעג סָאד רע טָאה יצ
 ? טָאּפש רעזייב ַא טינ סָאד זיא יצ
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 ,טָאנ ןופ ףָארטש ַא
 ?טכַאמ ךָאנ טשרוד ןוא טייקלטייא רַאפ

 .רעמ ךָאנ טעז ןוא גנוטסיוװרַאפ טעז רע

 ,טנַאה רעסיורגנ טרעּפמולעגמוא ןייז טימ ןוא

 .ןרעטש ןקידרענייב ןופ סייווש ןטלַאק םעד רע טשיוו

 .םערוטש רעד טסקאוו'פ ןוא דלַאװ רעד טסקַאװ סע
 טנַאוװ ַא ןיא טרעווילנרַאפ רע טרעוו לָאמַאטימ ןוא
 .טייקליטש רעטיוט ןוא ּפעק עצראווש ןופ

 : יירשעגנ ַא קיקערש ןוא ףרַאש ךיז טסייר גנילצולּפ ןוא
 ! ןלָאקניל
 : ךיז טנָארטעצ טניוו ַא יוו ןוא
 ! ןלָאקניל
 : ןגיוא עטצָאלנעגנסיױא טימ טפור רענייא ןוא
 ! רעקילייה ,סוזעי
 : םיטש א סיוא טפור קירעטיצ ןוא
 ! חישמ

 : ךיוה רעד ןיא רעדניק יד ףיוא ןבייה רעבייוו ןוא
 ! רעזיילסיוא םעד עז
 : דליוו ךיז טיירשעצ רעצעמע ןוא
 ! ןידה-םוי רעד
 :ּפעק עלַא רעביא ךיז טנָארט עילַאװכ ַא יו ןוא

 ! ןידה-םוי רעד
 ! ןידה-םוי רעד
 ! ןידה-םוי רעד

 .ינק יד ףיוא טכורּפרע ןוא שינרעטיצ ןיא רעטנזיומ ןלַאפ'ס ןוא
 סנרעטש יד קידנגָאלש ןוא קידנעיירש-בלַאה ,קידוװעגניז-בלַאה
 .קורב םענופ רעניימש יד ףיוא

 ,רעטנזיוט ןגיל סע סיפ סעמעוו רַאפ ,רע ןוא

 ,ןיילק ןוא קידהענכה טייטש רע
 ביול ןגָארטרַאפ וצ זיא טַאּפש ןופ ךַאנ רערעווש זַא ,טליפ ןוא

 ביומש ןופ רעקירעדינ ןוא
 .גנורעטעגרַאפ עכעלשטנעמ יד טרעדינרעד

 טקנעבעג ױזַא טינ רע טָאה רעירפ לָאמנייק ןוא

 ,טרָא ןַא ךָאנ ןוא ור ךָאנ ןוא ןדירפ ךָאנ

 ןרָאי יד ןקידנע ןענַאק לָאז רע ואוו

 ןשטנעמ ןופ טייוו רעדניק ןוא בייוו טימ

 דובכ וצ גנוטסולג רעדעי ןופ יירפ ןוא

 .םור ןוא ןשירַאנ
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 יי עא

 ייירעיי-רעעי=+ 6

 געט עלַא ןופ

 .ןגרָאמ רעבירט ַא רימ וצ ןיירַא טקוק רעטצנעפ םעד ךרוד
 .יורפ יד םורַא טייג ןפָאלשעגסיױא טינ ,דימ
 .יורג ןוא קידנעכָאװ ןּפַאלק לּפַאטנַאּפ יד
 .ןגרַאז עקידעכָאװ ןכירק ןעלקניוו ןוא טנעוו יד ןופ

 לקעז ןריּפַאּפ ןיא .קימשירפ ןייד ריד וטסָאה ---

 .טימ ייז םענ .לּפע ןוא םיורב ןניל

 .טינ רעדניק יד קעוו .רעליטש רָאנ ייז

 .לקער ןייד טכערוצ ךַאמ ,עז .טרַאװ טָא ןוא

 | ! גָאט ןטוג ַא --
 .קירוצ טנוזעג םוק ןוא טייהרעטנוזעג ייג --

 סַאנ ןוא ץראוװש-קיצנַאלג .טנגער ןסיורד

 .סַאנ יד רימ רַאֿפ ךיז עגנַאל ַא םיצ

 .ןטייז עדייב ןופ ,קידנעּפָאס ,ןלייא ןשטנעמ

 ןמייוונופ ,גנַאלש עטיירדעגסיוא ,עגנַאל א יוו

 .קירב רעכיוה א ףיוא טרָאד ייברַאפ גוצ ַא טפיול

 ,עטנַאקַאב ױזַא ץלַא -- ןעמַארק ,ןשטנעמ ןוא ,םָארטמש ןיא ייג'כ
 ,רימ רַאפ ךיז ןטייב ץלַא ,ױזַא דמערפ ךָאד ןוא

 ,רימ יד ףױרַא טרָאד ןוא .ץַאלּפ רעד ןיוש זיא טָא ןוא ,סָאנ ךָאנ סַאנ
 .עטנַאקַאב ױזַא ץלא רעטצנעפ ,רעטצנעפ ןוא .ענעדלָאג ןדליש

 ! "ןגרָאמ טונ, -- : טמוק לדיימ ַא .טרַָאװ ןוא ריט םייב ייטש'כ

 ."רָאי טוג , ןוא "ןגרָאמ טוג, -- : טייל עטלַא ,עננוי ןעמוק'ס

 רָאה עקידלזיירק טימ גנוי רעגענ ַא : ריט יד ךיז טנפע'ס

 ! ילפ ַא -- םושז א .ךיוה רעד ןיא זדנוא ףױרַא טיצ

 ,יפ יו ,ךָאי ןיא ןיוש ןציז רימ ,דלַאב

 . . . ןגרָאז ערעווש ןיא טנַאּפשעג ,עטרעטַאמעגפיוא ןעיצ ןוא

 ,ןיב ַא יו ,זיולב .לימש זיא ּפַאש ןיא .טיײצ-גָאטימ זיא'ס

 .ןישַאמ עקיצנייא ןייא ואוו-לקניוו ןיא טעמושז טרָאד

 .ייא ןַא ןופ ץכעלַאש יד טקַאנק ןוא טסע לדיימ ַא

 ,יימ ןּפוז ךעלטימעג ייווצ רעדָא רענייא ןוא
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 .טיורב טימ עלעביצ ץעמע טעקמַארכ ןבענ ָאד
 ,םיור ףיוא םברַאּפעגנָא ,ךעלדיימ עסַאלב ןוא
 ,םיוא רעטצנעפ ענעּפָא זיב ךיז ןלעטשעצ
 .סױרַא ואווצעגרע ענדעשז ןקוק ןוא

 .ןיילַא רימ ךיא ץיז רעטצנעפ א ףיוא ןוא
 .סױרַא קוק ןוא ,םיוש ןיא טנַאה א ,טגיײלרַאּפ םיּפ יד
 .סױרַא טָאלג ךיז ױזַא
 ,רימ לדיימ א טקניוו רעטצנעפ א ןופ ןגעקַא
 ריא ףיוא קוק ךיא .טינ יז טקניוו ,רשפא ,ןוא

 ,קעװַא קוק ןוא
 ,געוו םוצ ּפָארַא קילב ןיימ טלַאפ'ס ןוא

 רעווש טנדָאלַאב קידנצכערק ןּפעלש'ס ואוו

 ,רעהַא ,ןיחַא םרַאק ןוא דרעפ ,סנגָאװ ךיז
 ,ּפעק-ךשטנעמ ןעלביווש ןרַאוטַארט יד ףיוא ןוא

 .ּפעצ טימ טַאלג ןוא ,ץלעּפ ןוא יורטש ןופ טיה טימ

 רעכעד עלַא רעביא ןוא ,ףיש א טמורב ץעגרע ןוא

 רעכעה ,רעטייוו ץעגרע ןוא טפול יד ףייפ ַא טדיינשעצ
 .רעדליּפעג םעד ןיא גנאלק רעסַאלב ַא טגנילקרַאּפ

 רעדליוו ןוא דליוו ןוא
 .ןעיירעפייפ ןופ טפול יד ץלַא ךיז טדיינשעצ

 .ןעייר ןשטנעמ ענעי ןטנוא ןרעוו סע רערעטיש ןוא
 .רערעווש -- רעדער יד ןוא ןגעוו יד ףיוא רעטכידעג
 .רערעמ ץילַא לָאמַא סָאװ ןוא

 ןעמושז וצ ןָא רעקרַאמש סע טביוה רימ םורַא ָאד ןוא
 ןעמוק וצ ןָא ןביוה סע זייווקיצנייא ןוא
 ןענירעד ,טרָאד רעפימ ןוא סנטָאש יד טנַאװ םוצ
 ןענישַאמ ערעייז וצ קידנעלייא ,ןשטנעמ יד
 ,םיוש ןיא טנַאה ַא ,טניילרַאפ םיפ יד ,ױזַא ץיז'כ ןוא
 סױרַא קוק ןוא םוא ךיז קוק ןוא
 ,םומש ןוא ,םוא רעדיוו ךיז קוק ןוא

 ,ףיוא ךיז ךיא ביוה ,ּפַאק םעד קידנגױבנַא
 ,ףיונוצ טנעה יד גייל ןוא
 ,ןיהַא ןייג םַאזגנַאל ךיז זָאל ןוא
 ,קידנעיירד ךיז ,טרַאװ סע ואוו ,לקניוו םוצ
 .ןישַאמ עקידייל ַא
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 ןטסעלפער רעקרָאירינ

 סקעלפער:טכַאנ

 ,טייקיורג רעכעלטנווָא רעקידנסילפ ,רעכייוו רעד ןופ

 ,עטעקַאנ ןזיר יו ,סרעצַארקדןקלָאװ יד ךיז ןסייר

 -- ןגיוא עקידרעייפ ןוא סנרעטש ערעטצניפ טימ

 ,ןליוו ןכעלשטנעמ ןופ יירשעג קיטכעמ א

 .םלעוו רעד ןופ רעדנואוו םעניא רעדנואוו ןפַאש וצ

 ,ןגיוב רעקיזיר רעצראווש ַא יוװ ,ןגיוצרַאפ-ךעלרעדנואוו ןוא

 ... ֿבערב-וצ גערב ןופ קירב ַא ףייטש-קיכייב ךיז טנַאּפש

 י .ךיימ ןצראװש ַא רעביא

 ,געט ןופ םגנערטשעגננָא ,ןבעל ןוא

 ,טכענ יד ןיא םרעביוצעגסיוא ,ןעמיורמ ןוא

 ןרעדָא ענעלָאטש ךרוד קידלָאנ ןסילפ

 | ,רעדנואוו וצ רעדנואוו ןופ

 ..ןדנוצעגנַא למיה ןיא רעטצנעפ ןבָאה ןשטנעמ ואוו

 ןֿפַאה םייב

 ,טנעה עקידרעדָא עטיירב יד טימ עדמערפ ריא
 ,ןלעפ יוו רעמינּפ עטרַאה ןוא סיפ עטמורקעגסיוא
 עלאמס ןוא םי טימ ךייא ןופ טקעמש סָאװ
 ; ןטייק-רעקנַא עקיד ןופ טסָאר םעד טימ ןוא
 ,דמערפ ךייא רַאפ ןענייז תונושל ןוא רעקלעפ עלַא סָאװ ,ריא ,ָא
 למיש ןוא םורב םעד םומעמוא ןופ ריא טנָארמ ךָאד ןוא
 -- ,למיה ןרעדנַא ןַא ןופ טפאשקנעב א טימ ןעמַאזוצ
 ,ץָארט טימ טצָארּפש ערעייא ןעלסקַא יד ןופ סָאװ ,ריא ,ָא
 ! ףיוא ךימ טמענ
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 דיל ַא טנעייל ױדנַאל אשיז

 ןדנָאלב םעד ,ּפָאק םעד גיוו א
 ,קירוצ ּפָאק םעד גיוו ַא
 סעיוו ערעווש רעטניה ןוא
 .קילב רעד ךיז טלּפענרַאפ

 ןעלמרומ ךעלניז ןּפיל יד

 2 ,זַא טכייל ןקוצ ןוא
 לגניי ַא טבילרַאפ טדער'ס יוװ
 .יורפ ַא ןופ רעמיצ םימ

 --- ןסילשראפ ךיז רעגניפ ייווצ
 .גניר רעקידכעלייק ַא
 ,ןטפול ןיא גניר םעד יירד ַא
 .גניז ַא ןוא עשטּפעש ַא

 ןעלכיימש ןגיוא עיולב יד
 ; ףיוא שיצָאקש ןטכייל ןוא
 ךיז טרילרַאפ ספרַאש ַא טרָאװ א
 .ףיורעד טגנעה המכח ןוא

 רענייצ הרוש א טסייב טָא
 : ןיירַא ּפיל ַא ןיא ךיז
 רעמרעוו יד טכוזרַאּפ גנוצ יד
 .ןייוו יוו סיוא ייז םוואורּפ ןוא

 ,ןדנַאלב םעד ,ּפָאק םעד גיוו ַא
 .קירוצ ּפָאק םעד גיוו ַא
 ,עטכוזעגסיוא סָאד ,טרָאװ סָאד
 .קילב ןיא טכייל ןוא ָאד זיא

 ,ןדנָאלב םעד ,ּפָאק םעד ניוז ַא
 : קירוצ ּפָאק םעד גיוו ַא
 ,ךימ גיוו ,ךימ גיוו ,ךימ גיוו ,ָא
 !קילג קיאָאד-טינ ןיימ ,ָא
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 1884 ןיא ןריובעג

 1928 ןיא עקירעמַא טכוזַאב

 עוערעט עניילק יד
 ,"אריג ,אריגג ןופ טצריקעגנ

 : ןגעמרַאפ סקרָאידרינ טגיל ןעזערעט םורַא ןוא םורא

 .ןמייז עדייב ןיא ןטסעוו ןוא ןטסיא ךס ַא טימ וינעווע עטפיפ ַא

 ,לַארטנעס-דנערג ַא
 ,טירטמסדלָאוװ ַא

 ,קרַאּפ-לַארטנעפ ַא

 ,ןעיײװדָארב רַאּפ ַא

 ,קע ןייא ןיא ןַאעקַא ןַא
 .קע ןטייווצ ןיא ךיימ א

 עלעדיימ שינעילַאטיא דנַאלב א -- עזערעט טניואוו קרָאי-וינ ןטימ ןיא

 .עילַאטיא ןיא םייח ריא ןופ ןעמוקעג גנַאל טשינ טשרע זיא סָאװ ,ףלע רָאי ַא ןופ

 : ןגעמרַאפ ריא

 ,רעדניק-ענָאדַאמ יד ייב יוװ ,ןָאטס ןכיוה ַא רעייז טימ עלעדיילק א
 ,למינּפ ןסקַאװ-קידענָאדַאמ ַא

 ,לזענ טרעטאקראפ-ךעלטעג ַא

 ,לזענ ןטייז עדייב ןיא טלעטשעצ טייוו ,ךעלעגייא עָאלב-קידרעסַאװ

 ,ןעמערב ןייק
 ,לגניי ַא יו ,ןרױשעגּפָא יז טָאה רעטָאפ ריא --- ךעלּפעצ ןייק

 ןוא ןיד א -- סקיגרעב ַא ,סטייוו ַא -- עלעמיטש ריא זיא קילנמוא ריא

 -ץילַאמיא טימ ךיוה רָאג זיב ךיז ןסייררַאפ וצ ףיוא עלעמיטש קידנעגנילק

 .רָאי יד קרָאי-וינ ןייגרעד ןוא ,םייה רעד ןיא ךיז ייב יוו ,רעמרעוו עשינ

 -לַאװעגנָא יד ףיוא ףיוה ןיא קעוא עזערעט ךיז טצעז טכַאנרַאפ עלַא

 ,למומ רעקרָאי-וינ ןטימ ןיא רעמ ןוא העש ַא רשפא טנניז ןוא רעטערב עטרעג

 לָאז יז ,עקשוּפ ןיא ןפרָאװעגנײרַא סעּפע טלָאמעד ןטלָאוװ ףיוה ןיא םינכש יד

 .ןרעהפיוא

 ףיוא ןעיירש ןוא רעטצנעפ ןענעפע ףיוה ןיא םינכש יד ןוא טגניז עזערעט

 זַא ,טניימ יז ;ליטש ענר א טביילב עזערעט .ןרעהפיוא לָאז יז ,ןעזערעט

 ,סרעדנא ןַא ןָא טבייה ןוא טשינ טלעפעג לדיל סָאד
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 ןיא ךוז ןזייווַאב סָאװ ,רעמינּפ יד ןוא רעדיוו ךיז ןענעפע רעטצנעפ יד

  :ןעמ טיירש רעטצנעפ יד ןיא .ןענַאנַאב ןופ רעצכעלָאש יד ןפערט

 ? ןעזעג וטסָאה ---

 ! הרצ ןימ אזַא ריד ַאנ --

 .רעכעה ךָאנ טגניז ןוא טייז רעדנַא ןַא ןיא לּפעק סָאד טיירדרַאּפ עזערעט

 .קרָאידינ ןיא טניואוו עזערעט

 .ןעזערעט טשינ ףראד קרָאידוינ

 .קרָאידינ משינ ףרַאד עזערעט

 .טגניז עזערעט

 .ןרעה טשינ ליוו קרָאידינ

 רעטמירד רעד ןשיווצ זיוה םעניילק ַא ןופ ףיוה ַא -- ףיוה סעזערעט ןיא

 ,רעצארק-למיה ןופ ןלָאּפוק ענעדלָאג ןיירַא ןקוק -- ןָאטגניסקעל ןוא וינעווע

 .סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ןפרָאוװעגרעדנאנַאפ ןענייז סָאװ

 -ץצ ןפיוא ךיז טרעגלַאװ ,שזַארַאג םענעזעוועג םעניילק ַא ןיא ,ףיוה ןיא

 .ןבילקעגוצ טשינ לָאמנייק טרעוו רע ;רעגעלעג רעטיירב ַא ליד םענעטנעמ

 עניילק 8 .ךעלייל ןטעטַאלעג ןבָארנ ןפיוא ןשיק ןקיטיוק םענופ ןעגנירּפש יילפ

 -ץרעמ זיא טרָאד -- לקניוו ןיא ןגעקַא טרעוװַאשז ןוא טלקנוט עקטילּפדזַאנ

 ,םייה סעז

 ,םיורג זיא קרָאידוינ

 .ןיילק זיא עזערעט

 טָאה ןוא לטנעה ןרַאפ ןעזערעט ןעמונעגנָא לָאמנייא טָאה רעטָאּפ רעד

 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ךיז ייז ןבָאה טרָאד .לוקס-קילבָאּפ א ןיא טריפעגקעווא יז

 רעד .רעמיצ ןקידטנרָאפ א ןיא םעדונעג גנַאל רעדניק ךָאנ טימ ןוא ןרעטלע

 רעד ףױא טקימעּפשרַאפ רע סָאװ ,טקעעג טשינ רעיש ךיז טָאה רעטָאפ

 | . . . םעברַא

 ,רדח ןקימייז א ןיא טזָאלעגנײרַא ןעזערעט טימ םיא ןעמ טָאה ךעלדנע

 -אמכָארקעג טָאה רָאטקַאד ןטרעווילגרַאפ א ףיוא טַאלַאכ רעסייוו 8 ואוו

 .ןעזערעמ טכַארטַאב טייהרעטעל

 : רעטָאּפ סעזערעט וצ ןָאמענג גָאז א קילבנניוא ןייא ןיא טָאה רָאטקָאד רעד

 ךיז טָאה יז ?קנארק ןעוועג זיא יז .טכוזדניווש טָאה דניק סָאד --

 -דניווש ןופ ?רעטומ ריא ןברָאטשעג זיא סָאװ ןופ ? ףיש רעד ףיוא טליקרַאפ

 מעוו יז --- לוש ןיא ןעמענוצ טשינ יז ןענַאק רימ ...השורי -- םָא ,ונ ? טכוז

 .רעדניק יד ןקעטשנָא

 -קעווַא ריא םימ זיא ןוא לטנעה ןראפ ןעזערעט ןעמונעג טָאה רעטָאפ רעד

 | | .ןעגנַאגעג

 םענעזעוועג ןקיטיוק ןיא סָאװ ,רעגעלעג ןקירעדינ ןטיירב ןפיוא ,ףיוה ןיא
 | .ןעיראש ןעיורג טימ גָאט עלַא עזערעט ףיוא ךיז טּפַאכ ,שזַארַאג

 | : טעזרעד יז
 .ָאטשינ ריא ןבעל ןיוש זיא רעטָאפ רעד
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 : טרעהרעד יז
 ףיוא ךיז ןּפַאכ ןסַאג עטלמערדעגנייא-םיוק רעביא ,טייוו ןואו טנעָאנ

 רעקידנקעוו רעייז .קריצ ַא ןיא יו ,ןצעמע ןביירט ייז ; ןשטייב עקידנקנַאק
 לָאמ וצ לָאמ ןופ טרעוו ,סַאפ רעקידייל א ןיא יו ,עלייוו ַא טגנילק ךליהעג
 -נוא ןופ ןגָאי ןשטנעמ ןענָאילימ : ךיז טליפרעד סע זיב ,רעזייב ,רעקרַאטש
 | ..ןטייז עלַא ןופ ,דרע רעד רעט
 רעטייוו סָאװ ,ןקורּפָא ךיז זומ עזערעט .טציירענפיוא רעמ ךָאנ ןענייז ,ייז
 טשינ ריא ןיא ןלָאז רעטצנעפ יד ןופ ידכ ,רעטערב עטרעגלַאװעגנָא יד ףיוא

 ענעסָאשעגסיוא-קידנפיול .רענעקורט ,רעטפע ןקַאנק ,ןשטַאּפ ןשטייב יד
 יו ,ןעייר ריפ ןיא ,יירד ןיא טייהרענעפסָאשעגסיױא ןייטש ןביילב סָאטױא
 ַא ,סַאג ןיא טייקידייל א טניל ,ןפױלטנַא וצ טיירג ייז רַאפ .רונש ַא רַאּפ
 וצ טייהרעטיוט טקוק רעטמַאל-קיפַארט רעד .עקיטעטשסיורג ַא ,אזַא ערטיכ
 : ןכייצ-עגַארפ ַא -- גיוא ןסָאגעגנָא-טיור ןייז :ענעבילבעג-ןייטש יד

 . ? טקימעּפשרַאפ ---
 סיוא טצָאלג ןוא גיוא טרעווילגרַאפ-טיור ןייז רע טצָאלגרַאפ טייחרעטיוט

 ,טייק א ןופ יוו ּפָא ךיז טסייר קורב ןפיוא טייקידייל יד .סנירג ַא -- םעיינ א
 עדייב ןָא ןשטנעמ ,קורב ןפיוא סענישַאמ .סַאג ןופ גנעל רעד טימ טפיולטנַא
 וצ ; טשינ ןענָאק ,ןּפַאכ יז ןליוו ,טייקידייל רעד ךָאנ קעווַא ןגָאי עלַא -- ןטייז
 : גיוא ןסָאגעגנַא-טיור יינ א וצ טלנָאנ דרע רעד

 . . ? טקיטעּפשרַאפ ---
 רָאּפ רעדעי ןופ סױרַא טקוק לּפענ ,טָאטש יד ןייא טליח קערש-ןענָאילימ

 רעטנוא ןופ ךיז טיש שטנעמ רעקידמַאז-ץרַאוװש ,ןגיוא עקידלדניוושייברַאפ
 | .ןענאב עטשרעביוא יד ןופ ,דרע רעד

 ײלרעלַא ןופ ןצילב טימ סיוא ןעגנואוו ,סעמאלקעריטכיל ןצייר לּפענ ןיא

 -עג ײלרעלַא ןגָאר ףיוא ןעלכרָאכ סע סָאװ ןגעוו ,עבלעז סָאד ןרעייפ עטלַאק
 -קעלע עקידנעגניז-רבדמ ןופ ןוא ךליחעג ןביוטמ ןופ שימענ -- ןצלירג ענעגנוד

 ;עמיטש עטרעגילעג עטמיראב סקרָאידינ טָאמש רעד זיא סָאד --- סעלַארט
 -לֵא ןוא סעדַאנערעפ-טלעװ עטסלדייא ײלרעלַא טנַאּפשעגנייא ןענייז ריא ןיא
 -םיוא ַא יז ןרזח םענייאניא עלַא .תולוק-טלעוו עטסבערג ןוא ץעדליוו יילרע
 : ןעמונ א ןָא ,גנוצ א ןָא ,ןייצ ןַא ,רעה

 ! רעלָאד םעד טּפַאכ --
 ! רעלָאד םעד טּפַאכ ---

 יּיצ ,םייה סעזערעט ךיז טניפעג סע ואוו ,שזַארַאג םענעזעוועג ןרעטנוא
 עטייוו ןופ ךליהעג טימ טעדוה ,ליד רענעטנעמעצ רעד טייצ-וצ-םייצ ןופ טרעט
 טקריוו ,לַארמנעס-דנערג ןטנעַאנ םוצ דרע רעד רעטנוא ןפיול סָאװ ,ןענַאב
 רעייז ,ןטנעַאנ א ץעגרע ןופ .תוכשח ןיא ךיז ןגָאי ןופ ליפעג-רעדיוו םימ
 -קיבייא ןופ ןעמורב עכעלרעהפיואמוא סָאד רעהַא-ךיז טגַארטרעד רעלעק ןפימ
 -נרעמיצ-קיבייא ערעדנַא ײלרעלַא ןופ ,סענישַאמ-םנַאיצַאמָאר עקידנמעברַא
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 .ןטנַאגיג עשיפַארנָאּפיט עקיד
 -טכייל םימ עזערעט רעבירעד טניל רענעלעג ןקיטיוק ןקירעדינ ןפיוא

 לסיבַא ןסעגרַאפ וצ ידכ .ןּפיל עטשטעווקרַאפ-ףיימש טימ ןוא ןניוא עטכַאמרַאפ

 יז טלַאה ,זדלַאה םוצ וצ לָאמעלַא ןטערט סָאװ ,ןעמזַאּפס עקידנגראוו יד ןָא

 ןקידנעמירג טימ רעשעל-רעייפ יד טנייה ןענייז לָאמ לפיוו ,ןלייצ ןייא ןיא

 ןעוו ,לָאמ עלא .וינעווע ןָאטגניסקעל רעגנַאל רעד רעטנוא ןפָאלעגכרוד שער

 עטריטנעטַאּפ רעייז -- רעדליּפעג סרעשעל-רעייפ יד סיינַאב ךיז טרעחרעד סע

 םענופ עלעיורטש ןיד ַא סױרַא עזערעט טיצ ,יירעשטיווק עקידנכַאמ-ליורג

 יז ןעוו ,טכַאנרַאפ .טייז רעד ייב ּפָא סע טגייל ןוא ץַארטַאמ ןקידרעגילעג

 ןובשח רעד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו ,ךעלעיורטש עטנײלענּפָא יד רעביא טלייצ

 : טמיטש

 .ךעלעיורטש קיסיירד ןוא עכעלטע -- ןטכענ יו טעמכ --

 .סרעצַארק-למיח ןעמ טיוב ףיוה םעניילק םורַא ןוא םורַא

 םוצ ,עפסיורג-קידהנושמ רעייז טימ ןכָאפ סרעגַאב עטלעטשענקעווַא-ךיוה

 -נזױּפ ערעייז .רענייטש ןוא דרע ןבָארג ,רעזענ-טנַאפעלע ענעסיררַאפ למיח

 -יווק םינימ ײלרעלַא טימ טפול יד ןכליהרַאפ סעקטענָאגַאװ עקיקעיירד עקיד

 -ןיימש-קניצ ; טימַאניד ןופ םרָאד ךיז ןסייר ןשינעפימ עטעווענימעג .יירעשט

 -ָאטש ןיא ןייא ךיז ןסייב ,לעטשעג םענרעזייא ןכיוה םעד ןעוועילערד רעיובקע

 -רַאּפ ,סנרָאג רעקיצרעפ ןוא רעקיסיירד יד ףיוא ץענרע סָאװ ,סעקלַאב ענעל

 ןוא ךיז ןקיטשרעד ,שולקָאק ןיא רעדניק יו ,ײרעגַארג רעייז ןיא ךיז ןעיינ

 .קשח ןקידרעגַארג םעיינ םימ ףיוא קירוצ ךיז ןּפַאכ

 םעניילק קע ןיא טציז יז ;עזערעט -- למוט םעד טָא ןשיווצ ,ןטימ ןיא

 ןיירַא-טכעלפ ַא ךיז טוט לכלוק ןיד ריא ,רענעּפש עטרעגלַאװעגנָא יד ףיוא ףיוה

 ,רעצַארק-למיה עטקידנערַאּפ-טשינ ןופ שער םעניא ,למוט ןקימורַא םעניא

 רָאגױיב טימ ,רעטרעוו עשינעילַאמיא טימ םייח רעד ןיא יוװ ,ךיז טייגרַאֿפ

 .רענעט ענעסיררַאפ עכיוה

 !ףיוא רעה --

 ! דלַאב --

 . . . עגר יד --

 .רעמייוו טגניז ןוא ןקור ןטימ ייז וצ סיוא ךיז טיירד עזערעט

 ןיא ןזיװַאב טשינ ךיז ,ןעגנוזעג טשינ געט עכעלטע ןיוש טָאה עזערעט
 רעטערב עטרעגלַאװעגנָא יד ףיוא לקניוו-ףיוה ןיא זיא ,ריא טָאטשנָא .ףיוה
 יו ,ףָאלש ןזייב א ךָאנ יו --- ןעזסיוא ןייז .רעמַאפ ריא טכַאנרַאּפ ןסעזעג
 ,םיא ךיז טָאה טמולחעג ןוא ןנעמרַאפ ןייז ןרױלרַאפ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא
 םולח ןופ ךיז רע םָאה טָא רָאנ ,ןענופעג קירוצ ןגעמרַאּפ םעד טָאה רע זַא
 : ןעזרעד טָאה ןוא טּפַאכעגּפױא

 . . . תמא ןא ףיוא עקַאט . . . ןריולרַאפ --
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 : הללק ַא -- ייּפש רעדעי ; טייז ַא ןָא ןגיּפשעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה רע

 ,תומולח עלַא טימ ...ןיירַא דרע רעד ןיא --

 ,קנַארק זיא דניק סָאד :ןצרַאה ןפיוא ןצלַאזעגנָא גונעג ןעוועג זיא םיא

 ןריפוצקעווא דניק סָאד ןיהואוו ָאטשינ ,ןייג םעד םורַא לָאז סע רעוו ָאטשינ

 . . . םעד רעסיוא ןוא

 -טנעה עראד עסייה טימ שזַארַאנ םענעזעוועג ןיא ןנעלעג זיא עזערעט

 -יולב ענערָאװעג-רעסערג ,עטרעווילגרַאפ טימ ,למינּפ ןסקַאװ סייה ַא טימ ,ךעל

 -ייק זיא שזַארַאנ ןיא ןעוו ,גָאטייב ןברָאמשעג זיא יז .ךעלגייא עקידרעפַאוו

 | .ןעוועג טשינ רענ

 יד ,ךעלטכיל ריא ןבעל ןדנוצעגנָא ,רעטָאפ רעד ןעמוקעג זיא טכַאנרַאפ

 זיא רעטמָאפ רעד ; ןרָאװעג ןשָאלרַאפ ךינ ,טנערבעגסיוא ךיג ןבָאה ךעלטכיל

 ךיז טימ טכַארבעג ,ענורט עקישטניילק ַא ךיז טימ טכַארבעג ,ןעגנַאגעגקעװַא

 -אנ םענעזעוועג ןופ ענורט רעניילק רעד ןיא ןעזערעט ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 . . . ןעמונעגנוצ שזַאר

 עטייוו ןוא עטנעָאנ ןופ טקוקעג ןבָאה ןגיוא-קיפַארט ענעסָאגעגנָא-טיור
 יד ןופ ,דרע'רד רעטנוא ןופ ןטָאשעג טמָאה שטנעמ רעקידמַאזדץרַאוװש ,ןגָאר
 ,קניוו-עמאלקער ןקידנצילב טימ לופ ןעוועג זיא טפול יד ,ןענַאב עטשרעביוא

 -וינ ןיא טנַאּפשעגניײא .םעלָארטקעלע עקידנעגניז ײלרעלַא ןופ ײרעלכרָאכ טימ
 עלַא ןוא סעדאנערעס-טלעוו עטסלדייא עלַא ןבָאה ,עמיטש רעטרעגילעג סקרָאי
 ןָא ןוא גנוצ א ןָא ,ןייצ ןָא ,רעהפיוא ןָא טרזחעג ןצכערק-טלעוו עטסטכערעג
 : ןעמוג ַא

 ! רעלָאד םעד טּפַאכ --
 ! רעלָאד םעד טּפַאכ --

 "ּפַאש-םייה, ןקילָאמַא ןַא ןיא דניק ןוא רעטומ



 בייל ינַאמ
 1884 ,רעבמעצעד ןט22 םעד ןריובעג

 1905 ןיא עקירעמַא זיק ןעמוקעג
 1953 ,רעבָאטקָא ןט4 םעד ןברַאטשעג

 יב וינעווע רעד ףיוא

1 

 ,גָאט ןסייה-ןוז ַא ךָאנ ,יב וינעווע רעד םיוא

 ; גאר ןופ ןרעטמַאל םעד שטנעמ א ןדנוצעג טָאה

 ,דליוו ןוא זָאלנרָאז ,יירפ ןרעטמַאל ןופ ןייש םייב ןוא

 ; טליּפשעג םיִָאבוַאק ןיא עטצומשרַאפ רעדניק ןבָאה

 טלארטשענ ןדליש ןוא רעטצנעפ ןבָאה םורַא ןוא

 .םלַאפס8א ןעיורגנ ןפיוא ,טנעוו ענרענייטש יד ףיוא

 טייק רעקישיור ַא ןיא ביוטש ןיא ןוא ןייש ןיא ןוא

 ,טייוועג ךעלדיילק ןבָאה ,טריצַאּפש ךעלרָאּפ ןבָאה

  ,טכאלעג ךעלדיימ ןבָאה ,טכליהעג תולוק ןבָאה

 .טכַאנ רעדנעמוק רעד ןיא טנערבעגנ ןגיוא ןבָאה

.2 

 ,זיוה-טנעמענעט ַא ןופ ,יב וינעווע רעד ףיוא

 ,סױרַא לדיימ א זיא סעצנירּפ ןסייוו א ןיא

 ,טירט ענעטסָאמענ טימ זיוה ןרָאפ טנַאּפשעג ןוא

 . טילבעג ןוא טראװעג ןוא טכוזעג טָאה קילב ריא רָאנ

 ,ןייג וצ ןעמוקעג יָאב א דלַאב זיוה םוצ זיא

 ,ןייצ יד ךרוד טפייפעג לדיל קיטסול ַא טָאה

 טנעקרעד ןטייוו ןופ יַאב םעד לדיימ סָאד טָאה

 ,טנעה יד ןגיוצעג םיא טמעשרַאפ ןוא דיירפ טימ ןוא

 טייחרעטמעראעג עיינ ַא לרָאּפ ַא ןוא

 .טייק רעקישיור רעד ןיא ןיײרַא ןסָאלשעג זיא

3 

 ,םורַא לדער ַא ןיא ,יב וינעווע רעד ףיוא

 ; םורפ ןוא טרעיורטראפ ןענאטשעג ןשטנעמ ןענייז

 ,דימ ,קירעזייח ,עלעגניי רעקניניילק ַא ןוא
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4 

 : דיל עשידיי קירעיורט א ןעננוזעג טָאה

 ,ןעשעג זיא זדנוא סָאװ ,קילנמוא ןופ טרעמָאי ,ןדיי,

 ןעוועג רעייפ רעד זיא רָאלּפ ןטנעצ ןפיוא

 " , . . טנערברַאפ רעטסעווש ערעזדנוא טָאה רעייפ רעד ןוא

 ,טנעס א רַאפ דיל סָאד טָאה טפיוקעג לדיימ א ,טָא

 ליפעג ןפיט טימ ןוא סױרַא לדער ןופ זיא

 .ליטש רעד ןיא דיל סָאד ןעגנוזעג לדיימ סָאד טָאה

.4 

 ,סאנ רעטנצרעפ רעד ייב ,יב וינעווע רעד ףיוא

 ,םַאלב ןוא ןקָארשרעד ,לרָאּפ סָאד ןענַאטשעג זיא

 ,טקיצמנַא ןוא טקנעברַאפ ,עטמאלפעצ ןגיוא טימ רָאנ

 .טקילבעג לדיימ סָאד טָאה סָאנ רעטנצרעפ רעד ףיוא

 ןייש ןלעה-דלָאג טימ ןדליש ןבָאה טייוו ןטרָאד

 ; ןיירַא למיה ןקיטכַאנ ןיא ןסירעג ךיז

 טבעוושעג ןטרָאד ןופ טָאה שיורעג רעטייוו ַא ןוא

 ; טבעוורַאפ המשנ יד רענַאב ןוא ץייר טימ ןוא

 -- ןייּפ ןיא טעשטּפעשעג סעּפע טָאה רוחב רעד ןוא

 . ןיירַא לרָאּפ סָאד זיא סַאנ רעטנצרעפ רעד ןיא

.8 

 טייצ יד ןעגנַאגעג זיא יב וינעווע רעד ףיוא
 ,טייז רעד ייב טנַאּפשעג טָאה טכַאנ עדנילב-יורג יד ןוא
 טכאז ןוא קיאור טָאה ןוא טנַאּפשעג טָאה טכַאנ יד ןוא
 ; טכַאמעגוצ ריט ַא טרָאד ,טמרַאּפשענוצ םָארק ַא ַאד
 ןייש ַא ןשָאלעג רעטצנעפ ַא ןיא טרָאד ןוא ָאד
 ,ןײרַא רעזייה יד ןיא טריפעג ןשמנעמ יד ןוא
 ,טיירּפשעג סנטָאש טימ ןוא ףָאלש טימ ןוא ור םימ ןוא
 .טייק עקישיור יד ךיז טגעװַאב טָאה טשרע םָא ואוו
 ךַאד א ןופ גערב א רעטניה ןופ הנכל יד
 . . . ךאוש ןוא טלּפענרַאפ רעטנורַא ןטכיולעג טָאה

6 

 ,זיױה טנעמענעט םעד ןיא ,יב וינעווע רעד ףיוא
 ,סױרַא זיא סעצנירּפ ןסייוו ןיא לדיימ סָאד ואוו
 גנַאל-גנַאל ,ןניובעג ,רעטצנעפ םענעפָא ןַא ןיא
 ; גנַאב ןוא טלפייווצרַאפ עמַאמ יד ןסעזעג זיא
 ,טכוזעג ןגיוא יד טםימ טכַאנ רעד ןיא םָאה יז ןוא
 .םכולפעג יז טלָאװ ןצעמיא יו םעשטּפעשעג ןוא
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 יו ןיא עמַאמ א לייוו ,טכולפעג טינ טָאה יז רָאנ
 . . . ױזַא ןעשטּפעש רָאנ ןעמָאנ ןשרעטכָאט ריא ןעק
 ,טכאועג רעטצנעפ םייב עמאמ יד טָאה גנַאל ךָאנ ןוא

 .טכאנ רעד ןיא טקוקעג ןוא ,דניק ריא ףיוא טרַאוװעג ןוא

4 

 . . . ור יד ןגעלעג זיא יב וינעווע רעד ףיוא
 ,ואוו טינ ואוו ,ץעק עזָאלּפָאלש עזַאלמייה יד רָאנ
 טנעוו ענרענייטש יד ייב טסימ םעד ןיא ליטש ןבָאה

 .טנערבעג ןגיוא יד םימ זייב ןוא ,טעיארעג ךיז
 טירמ ענעּפָאלשרַאפ טימ שטנעמ רעזָאלּפָאלש ַא ןוא
 ; דימ ןוא ןגיובעג ןכָארקעג זיא ואוו םינ ואוו
 יירשעג ןוא גנַאזעג רעמקיטשרַאפ רעמייוו ַא ןוא
 ;ייפאק-רעלעק רעקיטכַאנ ַא ןופ טכליחעג טָאה
 ףוס א ןָא טנייוועג טָאה דניק א ץעגרע ןופ ןוא
 ...ףָאלש ןיא טעשטרַאװעג סעּפע טָאה עמַאמ ַא ןוא

.8 

 ,זיוה טנעמענעט םעד ייב ,יב וינעווע רעד ףיוא
 ,סױרַא זיא סעצנירּפ ןסייוו ןיא לדיימ סָאד ואוו
 ליופ ןוא ןפָאלשרַאפ ,לרָאּפ סָאד ןענַאטשענ זיא
 ליומ ןיא עקלול א ןטלאהעג יֵָאב רעד טָאה

 ; דנַאנַאכָאנ ,דנַאנַאכָאנ ךיור םעד ןגיוצעג ןוא
 טנאה א ןיא טנַאה א ןכָארברַאפ לדיימ סָאד ןוא
 ,סעצנירּפ ןטשטיינקעצ ןסייוו ריא ןיא ,שטנערַאּפ םייב
 ,תמ ַא יו סָאלב ןוא טרעווילגרַאפ ןענַאטשענ זיא
 ,ליפענ א ןָאמעג רעטיצ א טָאה ריא ןיא רָאנ
 . . .לימש ױזַא ,ליטש ױזַא טנייוועצ ךיז טָאה יז ןוא

 וינעווע רעטפניפ ףיוא

 ,רעיומ ןסייוו א ןיא ,וינעווע רעטפניפ רעד ףיוא

 ,קָאמש ןטנציירד ןפיוא ,רעיומ ןסייוו א ןיא

 ,רעיורט ןופ טייקכיילב רעד ןיא ןטרַאוװ ןוא ךעלדיימ זןעיינ

 .קָאלג-טנוװָא םענופ לאנניס ןליופ ןפיוא

 .ןדנומש ןופ ּפמוז ַא ןיא ליופ טפָאלש קָאלג רעד רָאנ
 .טנעוו ןופ ןייטש םעד ןיא קנַארק טגיל גָאט רעד ןוא
 .ןדנואוו ןענייװַאב ןוא ןענייוו ןעלדָאנ יד ןוא
 .םנעה עשלדיימ יד ןיא טכרָאש ,טכרָאש דייז רעד ןוא
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 ,רעיולב ןוא רעמעלָאיפ ,דייז רעזָאר ,דייז רעסייוו
 | ,ביוט ןוא ןיד ,ןיד ןענייוו ןעלדָאנ יד ןוא
 ,רעיורט ןופ טייקכיילב רעד ןיא ,רעטצנעפ יד ףיוא ןוז יד ןוא
 ,ביוטש םענירג ןופ ןלייז עסייה ןיא טכירק

 .ןדנואוו ןענייװַאב ןוא ןענייוו ןעלדָאנ יד ןוא
 .טנעה עשלדיימ יד ןיא טכרָאש ,טכרָאש דייז רעד ןוא
 ,ןדנוטש ןופ ןדנואוו יד ןיא קנַארק טגיל גָאט רעד ןוא
 .טנעוו יד ןופ ןייטש םעניא ,טנעה עשלדיימ רעביא

 קרָאיוװינ וצ דיל ַא

 ןביול ךיא לָאז יוװ ,קרָאידוינ ,קרָאידוינ
 ? םור ןייד ןוא טייקסיורג ןייד ,טכַארּפ ןייד
 ,ןביוטש ענייד ןיא ביומש ַא ניל ךיא
 .םוטש ךיא ןיב םייקסיורג ןייד רַאפ ןוא

 ןגיוא עניימ ףיוא ךָאד טסיב וד רָאנ
 ; טנעה עניימ ףיוא יו ,ןסקַאװעג
 ןגיוצעצ ךיז תובחר ןליימ ףיוא
 ,טנעוו ןוא םוינעווע טימ ,םרעווקס טימ

 -- ,רעכירק-ןקלָאװ ענייד ,םמערוט יד

 ! םינַארנ ןוא ןזייא ןופ דלא רעד
 רעכיוו רענייש רעכעלרעדנואוו ןייד
 ! טירט ןוא יירעייג ,רעדער ןופ

 ! ןעלניּפש עטיירב יד טלאפסַא ןייד ןופ

 /!גנעלש ףיוא גנעלש -- ענייד ןענַאב יד

 ןעלגילפ ןופ ךַאמ --- ןקירב ענייד ןוא

 ! גנעל וצ גנעל ןופ ,ךייט וצ ךיימ ןופ

 ,רעטכיל ןופ דלָאג רעד טכענ ענייד ןופ

 : םכיל ןייא ןיא ןדנוצעצ םי ןייא

 ןיא

 ,רעטכיזעג ןוא ןגיוא ןענַאילימ
 ! טכיזעגנַא ןייד ןיא ןכַאו סָאװ

 ,םרעמַאה ןופ ץלירג רעד -- געט ענייד ןיא
 ,דָאנג ןייד ןיא טעברַא ןופ םייווש רעד
 ,סרעמאלק ןוא לָאטש ןענַאילימ-טנעה ןופ

 ! דָאר רעקידרעכיור ןייד ייב ָאד

 ןטָארמעג טירמ ןיא ָאד בָאה ךיא ךיוא
 ! טלאפסא ןטלגיּפשעצ ןייד ףיוא

 ,ןטָאש םעד קילג ןופ טכוזעגמוא -- ַאד
 .טלַארטשענפיױא ןטָאש ןייז טימ -- ַאד

 רעגניפ עטיירדעגסיוא טימ -- ָאד ןוא
 ; םיירדעג געט יד ןיא דָאר-ּפעטש םעד
 רעגניז-רעדירב טימ ,טכענ ןיא -- ָאד ןוא

 .םייזרַאפ טלאפסַא ןייד ףיוא דיל ןיימ |

 ,רענייר םייקנייש ןיא דיל ןיימ טימ ןוא
 ,סייווש ןיימ טימ םינּפ ןיימ ןופ ןוא
 ,רעניימש ענייד ןופ םופ ןדעי ןייד
 ! סיורג ןייד רַאפ טקילייהעג ךיא בָאה

 ן פ ַא ה
 ,ןפַאה ןעיורג םעד ןיא ןעייטש ןפיש עדימ ,עיורג
 ,ןסָארמַאמ עכעליירפ ןעמי יד ןופ עטנערבעגּפָא
 ,ןפַא יד יו רעקנילפ ןוא ןרעגענ עצרַאוװש קיצנַאלג
 ,ןפַאה ןעיורג םעד ןיא ןפיש עיורג יד סיוא ןדָאל
 .ןעיירשעג ןוא ןטייק ,ןקָאלג ןופ טכליה ןּפַאה רעד ןוא
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 ,ןזָאלבעגפיוא ןטניוו עיור יד ןופ ,ןטרָאד ַא ,ןוא
 -- ,ןעייוו עניילק ןעלגעז לפיש ַא ףיוא ,רוּפרוּפ יו טיור
 ,ןזָאלעג םי ןיא טייוו רעמיורטרַאפ ַא ךיז טָאה רענייא
 ,ןזָאלב ןטניוו עיור ןוא טכאנ יד טמוק ןטרָאד ןופ ןוא
 .ןעייג ןפיש עיינ ןפַאה םעד וצ ןטרָאד ןופ ןוא

 רעסעלש ערעווש ףיוא

 .ןקירבַאּפ יד ןסָאלשעגוצ ןעייטש רעסעלש ערעווש ףיוא
 .געז יד ןוא רעמַאה רעד רעמ טינ טצלירג ןסָאנ ףיוא
 ,ןקירב ןוא סקרַאּפ ,ןרַאװלוב ףיוא ןוא סגָאר ןוא ּפערט יד ףיוא ןוא
 .געט ענייש יד ןיא ךיז ןעמעראו עקירעגנוה יד
 ,ןעלגיר ערעווש רעטנוא ןופ --- יז יו קירעגנוה ןוא
 .ןעלגילפ עצראווש ענייז טימ סָאה רעד ייז ןיא םומש טריר

 ,ןסַאג יד ךרוד ןציירק ןעיורפ ליפ ױזַא -- טכענ יד ךרוד ןוא

 .ךיוה רעד ןיא ןדליש יד יו --- רעייפ --- ןניוא טימ

 ,ןסַאצּפָא עשלדיימ יוװ ךייוו ןוא טכייל ,ןעניזָאמיל ןוא

 .ךיור ןופ ןרעיילש עיולב ןיא ךיז ןרַאש ןקָארשרעד

 ,ןעלגיּפש עניד יד ךרוד ,ךעלבייש עניילק יד ןופ ןוא

 .ןעלגילפ עצראווש ענייז טימ קערש רעד קיטעמוא טכָאפ

 ענגיל עשודנַא

 .רעליטש ןשטנעמ עלַא ןעייג טירטספ טָאמ ףױא
 .רעלימש רָאנ ,קידבוט-םוי ,קיברַאּפ
 .רעטסעקרָא ןַא טרעמָאי טירטס םָאמ ףיוא
 .ןוז רעד ןיא טלקניפ שעמ

 ,רעטסעקרַא םעד רעכירַא רָאנ
 ,ןָאמירַאב רעד טגָאלק קיצרַאה
 .םעיווקער ןקירעיורט םענופ רעטרעוו טגָאלק רע

 ,ןברָאטשעג זיא עלעשזדנַא

 .ור עקיבייא

 ,ןברָאמטשעג זיא עלעשזדנַא

 .ור עקיבייא

 רעדיילק עצראווש ןיא טניל עלעשזדנַא ןוא
 ,קלאפאטאק ןצרַאוװש ,ןכיוה ןפיוא
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 .ןעלגיּפש ענעלָאטשירק טימ

 ,ןורא םענרעבליז ןיא טגיל ענילעשזדנַא ןוא
 ,ענירג ןיא ,ןטרימ ןיא
 .עכיילב ,ןזיור ןיא
 .ןצרַאה ןפיוא סקַאו רעלעג -- טנעה יד

 ,דרעפ עקיטעמוא ,עצראוװש ריפ ןוא

 ,ּפעק יד ףיוא ןעניורק עצרַאװש

 ןניוא יד ףיוא ּפערק טימ

 .ןענילעשזדנַא עליטש ןריפ

 -- ענילעשזדנַא ןוא

 ןציז םינ רָאי קיסיירד ןיוש טעוו

 עלעקנעב ןייז ףיוא רעמַאה טימ

 ! םינכש ןופ ךיש עטלַא רעביא

 -- ץענילעשזדנא ןוא

 ןעמולח טינ רָאי קיסיירד ןיוש טעוו

 ,רעדיל עטכייל ןעגניז טינ ןוא

 ! עילַאמיא רעקיטכיל ,רענייש ןייז ןופ

 .ור עקיבייא
 .ור עקיבייא

 קיר ב ןפיוא

 ייברַאפ ןעוו טינ ןעוו רָאנ .ןעוועג טכאנ זיא'ס .ןעוועג טסוּפ זיא קירב רעד

 ,יַאװומַארט רעקיטכיל ַא קידנעגניז ,קישיור ןגיולפעגכרוד זיא

 ,יורפ א ייב יו עקנילָאמש ןעלסקַא טימ ,רעקניניילק ַא ,רע ןוא ,ךיא ןוא

 --- ,יורנ ןוא ףרַאש ןגיוא טימ ,ץרַאװש-עצרַאוװש ןעמערב טימ ,רָאה עגנַאל טימ

 .םױלּפ ןעיורג םייב קירב ןפיוא ןענאטשעג טנעלעגנָא ןענייז רימ

 .טייוועג טכַאנ עליטש יד זדנוא ףיוא טָאה ןפָא ןוא ליק ןוא שירפ ןוא

 טעבעג ןוא יורטוצ טימ -- רע ןוא .קיאורמוא טרעכיורעג בָאה ךיא

 ,טדערעג טייהרעטקנעברַאפ דנַאל ןטייוו ,ןטייוו ןייז ןופ טָאה

 ,ףיט ןוא רעווש טמעטָאעג ךייט רעד טָאה ןטנוא .טרעכיורעג בָאה ךיא

 . ..ףיש א ךיז ןזיוװַאב קידנכירק-שיגנַאלש טָאה טייוו ןטרָאד ןוא

 ,טכיילבעג ךיז ןפַאה ַא םיוק לבענ םעד ןופ טָאה טייוו ןטרָאד ןוא
 -- טכיירגעג שיור רעטייוו רעד םיוק טָאה טָאטש רעקידעכַאװ רעד ןופ ןוא
 ,דנַאל ןטייוו ןייז וצ טפַאשקנעב יד טליפרעד טלָאװ רעפיט יו --- רע ןוא
 .טנאה עטלַאק ןיימ ןָאטעג שוק ַא לָאמ עליטש ,עליטש יירד רע טָאה
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 טי 4

 ןרעּפלַאה בייל השמ
 ,רעטיירב רעד ףיוא טרָאד ,וינעווע רעד ףיוא
 ,ביוטש ןשירטקעלע ןיא ,קנַאלש ןוא יורג
 ,רעטייוורַאפ ַא טכַאנ ןופ סנמָאש ןיא ןוא
 ,בייל השמ ןיילַא ןענַאטשעג זיא

 ,ןסייה ןייז ,םינּפ ןייז ךיוה ּפעק רעביא
 -- טפרַאשרַאפ שיפלעוו ןוא ןסיררַאפ ץילָאטש
 ,ןסױטשרַאפ ָאד טניירפ ַא רע טָאה רשפא
 ,טפרַאדעג רָאג טניירפ ַא רֶע טָאה רשפא

 רעמיצ א ןוא . . . בייל ינַאמ . . . בייל השמ

 .טנַאה רעטלטרעצעג רעטיירב רעד רעד ןיא

 .רעטיב זיא ןבייל השמ . + בייל השמ

 .טנַאו ענרעניימש ןייא זיא טָאטש יד ןוא

 ,ןזייב ןייק טינ ,דניק א יו טמירק רע ןוא

 ,פיר ןיא זיב טדיינש סָאװ ,לכיימש א רָאנ

 ,ןזיוה יד ןופ שטיינק ןשיטנַארפ םעד ןופ

 .ּפיל רעשרעגענ רעד ןופ שטיינק םעד זיב

 ,רעיולב ךָאנ למיה ןופ --- ןגיוא יד ןוא
 .םונ טינ ןוא טיישרַאפ שלגניי ןכַאל

 ,רעיורט ןייז ןופ םולב סָאד זיא רימ וצ ןוא
 ,טולב ןיימ ןיא ןיירַא קיבייא ףיוא

 ,רעטיירב רעד ףיוא טרָאד ,וינעווע רעד ףיוא

 ,ביוטש ןשירטקעלע ןיא ,קנַאלש ןוא יורג

 ,רעטייוורַאפ ַא טכַאנ ןופ סנטָאש ןיא ןוא

 ,בייל השמ ןיײלַא ןבילבעג זיא

 ם יי םייב

 .טייוו םינּפ ןיא טלעק ןוא טכַאנ םימ -- ףיט ןוא םיירב ןּפָא זיא םי רעד
 .םדניוושרַאפ ףיש עטייוו יד .ןיילַא םי םייב יימש ךיא
 ףיש ַא טייוו טרָאד גערב ןופ עז ךיא
 ףימ ןוא סיורג .רעטצניפ זיא םי רעד .ןייג רעדנעל עטייוו ןיא

 -- ,םיפ עניימ ייב טשיור ןוא

 ,ףיש עטייוו ,יעה ,טכַאנ עטוג ַא טייגרַאפ ןוז יד .ךָאנ ריא קוק ךיא

 ! סירג רעדנעל עטייוו ןיא | טניוו רעד .טסקַאװ לבענ רעד
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 ט 4

 עמַאיל א ףיוא

 ,ןטיירמש עטלַא יד ןיא רעפמעק ,םירבח ,זדנוא זיא םוג יו ,ךא
 עמַאיל רעכעלרעדירב ַא ףיוא םענייאניאלַא ןעמוק רימ ןעוו
 -- ;ןטייצ עטוג ענעי ןיא יו ןבעג עילוה א עכעליירפ
 ,עמַאשז רבח רעטלַא רעזדנוא ןטימניא ךָאנ זיא זדנוא טםימ ןוא

 ןדָאלעג סעטרבה עטלַא ,ןשימ ףיוא רעכימשיט עפייוו

 ,לסיש א ןיא םעבלוב עסייה ,רעלעט יד ףיוא גנירעה ןעננערב

 ןדָאלּפ ןסיז ןוא ייט רעזעלג ,רעטוּפ טימ זעק ,ןקַאמשעג טיורב

 ,לסיב ןייק טינ ןוא ךס ןייק טינ -- ןֿפנָארב ןטוג לשעלפ ַא ןוא

 !רעדירב עטוג ,םייחל -- ןוא !ןבעל לָאז םיירטש רעטלַא רעזדנוא --
 ;ןעמעט עלַא רע טָאה -- גנירעה רעד ןוא !ןפנָארב ַא'ס ,וא
 ! רעדיוו ןעקנירמ ,רעדירב ,רימָאל ,םירבח ענעלַאפעג רַאפ
 !ןעמַאשז רבח ןטלַא רעזדנוא ןעגניז העובש יד טרעה רעטציא

 ; ןרָאי עסיז ענעי ןופ דלעה ,עמַאשז רבח רעביל וד ,ךַא
 ,ןעגנירד טגעלפ טיירמש רעזדנוא רָאנ ואוו ,עטיל ,ןלױּפ ,ןסייר רעביא
 ,ןרַאצ ןוא טולב ןופ ןָאפ רעד טימ סעקווָאיַאמ ףיוא םעמרוט יד ןיא
 ? ןעגניז טסגעלפ וד יו ןייש ױזַא ןעגניז העובש רעזדנוא טגעלפ רעוו

 .ןמעב טינ גנַאל םיא ףרַאד ןעמ רָאנ !עמַאשז רבח רעטלַא ,עשז-ונ --
 ,רעטלַארטשעגסױא ןַא דיירפ ןיא רָאנ ,רעיורג א ןיוש ,רע םייטש ָאטָא
 ןטעלג ןעגנאלק עסיז יד ןוא --- רעטנומ ןוא גנוי זיא לוק ןייז ןוא
 ,.רעטלַאק רעד רָאװ רעזדנוא רעביא ןביולג ןטלַא ןופ םַאלּפ םעד טימ

 ;ןגיובעג טשינ זיא טומ רעד ןוא .טרעקַאלּפ ןביולג רעד .טגניז עמַאשז
 ןרעה למיה ןוא דרע יד ןוא העובש רעזדנוא ןרעווש רימ ןוא
 ןגיױא יד טסיגרַאפ רערט א ןוא תודע ןענייז ןרעטש יד ןוא
 .ןרערט ןופ םי ןסיורג םעד ןיא ןצלַאזעג ּפָארַא טפירט יז ןוא

 ,ןטיירמש עטלַא יד ןיא רעפמעק ,םירבח ,זדנוא זיא טוג יוװ ,ךַא
 עמאיל רעכעלרעדירב א ףיוא םעניײאניאלַא ןענייז רימ ןעוו

 -- ןטייצ עסיורג ענעי ןיא יו ןבענ עילוה ַא לָאמַאכָאנ

 !ץמַאשז רבח רעטלַא רעזדנוא ןטימניא ךָאנ זיא זדנוא טימ ןוא
1942 
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 ...ייווצ ךעלרעקיוח ,ךעלרעדיינש עקניטלַא ןופ דיל ַא

 טָאטש רענרענייטש רעד ןופ -- קרָאייוינ ןופ ץרַאה ןיא
 טָארט ןקיטסַאה ןייז טימ גָאט רעד קישיור טמוק
 יק סעדערעשט יו ןסַאג רעביא טביירמ ןוא
 .ימ רעקיגָאט וצ טעברַא ןופ תונחמ יד

 ףױרַא ןטנוא ןופ ןקירבַאּפ עיורג יד
 ףיוא ןענעפע ערעטצניפ יד רעליימ יד
 סיוא ייז ןגיוז ןוא תונחמ יד ןעגנילש ןוא
 .סױרַא ןסַאנ ףיוא רעמעּפש יז ןעייּפש ןוא

 ןיילק ןוא ןרָאלרַאפ ןסָאג יד רעביא ןוא
 ,ןייבעג ןוא ןייב -- עקניטלַא רָאנ ןביילברַאפ

 . ,םגיוזעגסיוא גנַאל ןיוש טעברא יד טָאה ייז סָאװ

 . . . טגיונעג קיטייצירפ רעטלע יד םָאה ייז סָאוװ

 ײװדָארב ףיוא גָאר ַא ףיוא ,סָאנ ַא ףיוא ָאד ןוא
 ,ייווצ ךעלרעדיינש עקניטלַא יד ןביילברַאפ

 ,ןיילק ןוא םערָא ,ךעלרעקיוה-ךעלרעדיינש ייווצ
 -- ,ןייבעג ןוא ןייב רָאנ ,עטרַאװקרַאפ-עטרַאדרַאפ

 . . . רעש ןוא לדָאנ ןופ ןדלעה ענעזעוועג

 רעווש ןוא ןרָאלרַאפ ןצפיז ןוא ןעייטש ייז

 ,דיירפ ןָא ןדייר ןוא ןרערט ןָא ןדייר ןוא

 .דייר ערעייז ןיא זיא לַאנ רערעטיב רָאנ

 ןירג ןוא טכשוחראפ יו טסקנעדעג ,רעדורב ,ךע --
 ,ןישַאמ ןופ דָאר סָאד ןבירטעג ןבָאה רימ
 טרַאדעג תורצ ןיא ןוא טראשעג סרעראש יד
 . . . טראשעג ןרָאה יד תורצוא ענעדלָאג ןוא

 םיירטש רעד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד ןוא ,טסקנעדעג
 ,טייל ערעזדנוא רַאפ םייהיירפ רַאפ ןוא טיורב רַאפ
 ,גירק ןיא ןדלעה יו -- רענייא יו עלַא ןוא

 .גיז ןקיטשרע םעד ןענואוועג ןבָאה רימ

 . . . טקעלפרַאפ ךָאנ םולב ןרעזדנוא טימ ןענייז יז ,טקעדרַאּפ טָאה ביוטש רעד סָאװ ,סַאג ןופ רעניימש יד
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 .רַאה ןוא רעגניװצַאב רעזייב רעד טָאה רַאּפרעד
 . . . רַאפעג ןוא קערש ןיא ןגיובעג ךיז זדנוא רַאפ

 ! טייצ ַא לָאמנייא סע זיא ןעוועג ,רעדורב ,ָאי --
 .טיירטש רעזדנוא רוד רערעגניי ַא םריפ טציא ןוא
 ,טולב עגנוי ,טפַארק עגנוי -- רוד רערעגניי ַא
 ,טומ רעד זיא סָאד טינ זוא ...סָאד טינ סעּפע רָאנ

 -- ןעוועג עטשרע יד ןענייז רימ סָאװ -- זדנוא ןוא
 . . . ןעזרַאפ ,ןסעגרַאפ . . . טנלע טציא ןענייז רימ
 ,םיירטש םענופ רָאנ םינ טקיטיײזַאב ןענייז רימ
 . . . םייל רעטעברַא יו ןבעל וצ וליפא

 .מיורב םעד ןעלטעב ןוא סעברָאמ יד ןָאטנָא רָאנ
 ,םיונ ןיא ייז טפלעה ,ךעלרעקיוה-ךעלרעדיינש יד,
 רעש ןוא לדָאנ ןופ ןדלעה ענעזעוועג
 ..."! רערט רעייז טמענרַאפ ,לקיטש ַא ייז טיורב טיג

 ךייס-טסיא רעד ןיא ןלַאפעג זיא דרעפ ַא -- שיק השמ



 לט סע 8 בקעי
 1884 ןיא ןריובעג

 1920 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 נרעב-ליקסטעק יד ןיא

4 

 ,טלָאװרַאפ ןבוט-םוי ךיז דלַאװ ןננוי טָאה ,בעל-רעמוו

 ,דלָאגךענוז ןוא םנירג סעגנעטס טימ ךיז טעיָארטסעגסיוא רע טָאה

 -- ךכס ןטגייװצַאב-טַאלב טימ ,ריד הכופ ַא דלַאװ רעד טרעוו

 .ךאו ןטלַאה וצ ריד רעביא ןענענעג ךיז ןיזיּפשוא ,עז

 - - קילב םעד ףיוא-ומסכביוה ןוא .טעב שימייה טימ זָארג סָאד טקעמש סע
 .קילג-למיה עיולב סָאד ךעלעקוק ריד וצ טלכיימש

 -- ,טרעהרעד דלַאב ךיד לָאט ןוא גרַאב טָאה ,לוק ןייד ףיוא-וטסביוה ןוא

 ,דרע ףיוא ךיירגיניק סלמיה ןופ ריש םעד ריד טימ טגניז ָאכע ןא

.2 

 -- וצ טשרָאקָא ייז טכַאמ ,ןניוא'ד טערומשזרַאפ ןוז יד
 .ור וצ ןייג יז ליוו טציא ,גָאמ ןצנַאג ַא טגָאיעגנָא ךיז

 ,דימ ןיוש ּפָאק םעד טניונ ןוא טצענעגעצ ךיז טָאה גָאט רעד

 : דיל-עמש-תאירק ןייז טימ טנווָא רעד ןייא םיא טניוו

 ,יירשענסיוא ןטצעל ןיא ןעיינרַאפ ךיז לגייפ

 ,יירעקורמ רעקידנעקנעב ןיא ןלַאטש ןכוז רעדניר יד

 ,לימש ױזַא ,קיטכרָאפ ױזַא תוישעמ ןעשטּפעש סנטָאש

 -- לירג עקידנענייוו ַא םמלַאּפש א ןיא ךָאנ טצלירג ץעגרע ןוא

 ,טכאו רמוש א -- ַאוקדַאװק : יז סעבַאשז ןטסיירט

 ! טכַאנ עטוג ַא ,ןייא-ףָאלש --- ירפדןגרָאמ וצ זיב ןוא

 -- -- -- דַָאנג ןיא טכַאנ יד סיוא-טבעוו טנַאה עטנַאקַאבמוא ןַא
 ! טָאטש ;ןיא טייקרעכיז ןוא ףדָאד ןיא ור ,ייז טביולעג
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 ,ךשוח ַא ןניוצרַאפ טָאה טקַארט םעד
 - רימ ןיימ ןופ לעווש רעד ףיוא ביילב ךיא
 . ?ןענַארַאפ ךָאנ לַארמש א ץעגרע זיא
 ,רימ ןיא ךיז טקעוורעד ורמוא ןַא

 -- טלטניּפ ךיז רעטצנעפ ַא ןיא ּפמָאל ַא
 : טכַאדרַאפ ןייק ךוז טינ ,ךיז קערש טםינ

 לטסעמ בֵקעי
4 4 08 

 רעצרעה עדנביל ןופ םויק רעד

 .טכַאניײב ןטרָאד הרימש טלַאה

 - ,ןעקנואוועצ ךיז לעה טָאה ןרעטש א
 : ןופרעד המחנ ךיז טלַארטשעצ

 ןגרָאמ טע'ס -- טקיאורַאב ךיז גייל ךיא
 .ןוז יד ןקעוו ךימ םולשב

121 

 םעלראה ןיא גבולק-טכַאנ

 ,ןייוו ןקידנזיורב םעד רעכעב ןלופ טימ ּפעש ,ןטענרַאלקיזעשזד ןוא ןָאּפָאסקַאס

 : ןפיולרַאפ טשינ ךיז געוו םעד זָאל רָאנ ןטיײּפמָארט ןוא ןצַאט ,ןקיױּפ

 ,טָארַאב םטָאג ףיוא ,דנילב ךיז ףרַאװ ,רעּפמילקעג דליוו ַא םיוא-ןצלירג
 ןפיוה ןקידנצנַאט םעד ןיא ,רעּפמיװ ןוא רעיוא טרעטיצ סע זַא

 .זיירק םעד ןיא ךיז טכעלפרַאפ ןוא : ןטעברַאפ ןוא ןקָאל ייז ןוא
 ײ ר : ןפיוקרַאפ וצ ןציוו ןוא ןייוו
 !דָאנגךעיורפ ןופ ןח םעד ןוא

 ,טכַארטַאב טשינ ,ךיז יירד ןוא ילפ

 !טכַאנ רעדנילב ןיא ץילב א יו ,ןיײרַא ריצַאּפש ,דיילק-ןרַאנ סָאד ןָאטעגנָא

 ,טעּפשרַאפ-טיײצ זיא -- טלעפרַאפ טירש ַא
 ,טכַאוװשרַאפ דניז סעגר ךרוד טעבעג גנַאלנבעל ַא יו זיא
 --- ,קיזומ-ךעלב ןוא ןייוו ייב דָאר-רקפח ןיא ךיז רוכישרַאפ
 ,קילג-ךשטנעמ ןטכַארטעגסױא ןופ ןוענש זיא רעכעה-למיה לייוו

 -- ץנאלג רעטרַאנעגּפָא זיא גיוא ןרָאלק ןופ רעקיברַאפ ןוא
 ! ץנַאט ןקידלדניווש םעד ייג ןוא ץרַאה ןיא טייקנסעגרַאפ ןַא-טרוג

 : ןייז ןברק רעד ןיילַא וטסעוו --- ,ןייוו ןיא טייקרעטכינ וטסּפעש םיוק
 ,שיט םעד ריד רַאפ טיירגעג טפיג טימ טָאה רבח זַא ,ןעזרעד טסעוו וד
 ,בייוו ןגייא ןייד םיא ךיז טקנעשרַאפ ,טניירפ ןטסטנעָאנ ןופ סַאּפש םוצ זַא
 -- -- -- שימעג-טולב סנדמערפ ַא טסילפ דיחי-ןב ןייד ןיא זַא ןוא
 ,םי רעקידמערוטש ַא יו ,האנק יד ריד ןיא טכָאק טלָאמעד
 ,בייל ןייד ןוא המשנ ןייד האנש ןופ םס טימ טרעצרַאפ ןוא

 -- שטייב רעטלַאנקעצ ןופ ןבירטעג ,דרעפ קידנַארב ַא זיא ןבעל סָאד

 -- שטייט רערָאלק ןייק טשינ ןוא לופרַאפ-םייצ זיא ליּפש ןדנילב ןיא

 ! ביירמרַאפ-טייצ םעד ןיא ןסענרַאפ ןוא טרוכישרַאפ ןייז לָאז

 -- זײרּפש רעקיטעּפמיא ןַא לדער ןיא ןיוש וטסיב



 347 לטסעמ בקעי

 טכארקעגסיוא ןבעל סָאד טָאה ןוא ,גנוי ןוא טלַא ,הדעדךראנ עצנאג ַא ,עז

 | -- לַאנקילבריוו ןטצעל ןייז -- רעדליּפעג ןיא טלבוי ,ךיז טייגרַאפ

 ,טכַאלש א ןעוועג זיא'ס ןעמעוו רַאפ ,רעדליוו ןוא דליוו ץלַא טימ עשז-ץנַאט

 .לַאב-ןרָאנ ַא -- ריד רַאפ ! קנופ סמעטָא םעד טשעל סע זיב
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 ע מ ַא ל ק ע ר
 (קסעטָארג-רעטַאעט)

 טיירגרַאפ רעשזדענעמ טָאה ,למערק סָאד טלַארּפעגּפױא

 : דיירפ עקידלציק ןוא ןצפיז עקידנצרַאמש-ץרַאה

 ךולפ ןרעווש סרעטריפרַאפ ,עדאנוָאלק עטלציוועצ

 .ךוּפ רעקידנצנַאט יו ,ךעלדיימ עטגיוועצ-זעשוד ןוא

 ? טנוה ןקידוועדייר ַא ,ךלימ-ןביוט ריא טשטניוו ןוא

 .טנוזעג וצ עסאק רעד רָאנ זיא סָאד ביוא -- "! רושזעלּפ הטיוו,

 ,ךורּפש ןקידפושיכ ריא ןקױּפעצ טזָאל עמַאלקער

 / ךורעגילַאדנַאקס א ןרימשעצ ךיז עסערּפ טמענ

 -- ,"רַאטס, ןטנענּפָא ןוא "רעוויאַאנ, רעד ןשיווצ

 ,רַאװריוװ א ןכַאמ וצ לטימ רעטוואורּפעגסיױא ןַא

 ! םלוג ןטרימאזלַאב ַא רבק םענופ סע ןַאק ןקעוו זַא

 -- םלוע רעקידנפאנ ַא םייוו ןוא טנעָאנ ןופ ךיז ןעיצ טםמענ

 -- -- -- ןיילק ןוא סיורנ ןוא טלַא ןוא גנוי

 -- "!ןיאל ַא טרימרַאפ ,ןיאל א טרימרָאפ

 ןייטש ָאד זייוונ'העש ןיוש טעוו ןעמ

 .ראטס םעד ןעז וצ

 ,רַאפרעד זיירּפ םעד טלָאצ ןוא קידלודעג זיא "םלוג-םלוע;
 ,ןצנירּפ עטניורקעגיילַא ,רעדײלק-ץַאיַאּפ ןיא ,רימ ןוא
 ."ןצניק,, יד ייז ןזייוו ןוא סנַארט-עניב ןיא ךיז ןעלקָאש

 רַאמשָאק ןיא םלוע רעד זױלּפַא טעוועדליוועצ ,טּפַאגרַאפ
 ! רַאטס םעד ןעזעג ,ןעזעג : הרושב יד ץלָאטש םימ טגָארטעצ ןוא

 : סנ ןקידנעגנילק ריא טָאה ןזיװַאב "יטיסילבוּפ,
 ."סעסקוס-םאלקער רעד יו ,סעסקוס רערעסערג ןייק ַאטשינ;



 וַאמסוק ןָאעל
 1884 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 עקירע מַא דוס

 .טקעוועגפיוא ךימ טָאה ףייפ ַא ,ץלירג ַא

 דנַאל ןטייוו ַא ןופ ןעמוקעגנָא זיא ףיש ַא

 ,גערב ןיימ ייב טרעקנַאעג ןוא

 ,קרָאידינ ןופ ןפַאה ןלימש ןיא

 םורג-ירעדורב םעד טכַארבעג רימ ןוא

 .ףייפ ןוא ץלירנ ןיא טלעוו א ןופ

 ,קרָאי-וינ ןופ ןפַאה רעליטש ,וד
 ? דרָאקַא-טלעוװו אזַא ןופ סורג א ריד ייב זיא סָאװ
 רעצַארקנקלָאװ עייד ןופ ןסמיזעג יד ןיא
 .ןסַאילימ יד ןיא ןטלעוו עטייוו ןופ ןסורג ןטסענ
 ,םעס לקנָא רַאפ ןרָאבעג ייז ןופ ןרעוו רעדניק
 | ,ןסורג-רעדניק
 ,לדרעב םייב םיא שימלעש ןּפוצ סָאװ

 -- רַאבקנַאד טלכיימש רעטמעפ רערַאד רעד ןוא
 .רעהעג ןיא רע זיא ךעלביוט

 עדייבעג טייטס רייּפמע רעד ןופ קָאטש ןטשרע-טרעדנוח ןפיוא

 | ,דוס ַא םוא םרעטַאלפ
 ,עקירעמַא דוס רעד

 ןיע ףרח ַא ןיא ןענָאיליב סיוא טרעכיור סָאוװ

 ,םניַאלדערב יד ןיא רעדניק יד טביירט ןוא

 ןמרַאוו ןוא ןייטש ןטרָאד ןלָאז ייז

 .ןעמעשרַאפ ךיז ןלעוו סנַאלעמ יד זיב

 ,קָאטש ןטשרע טרעדנוה םעד ףיוא םעפ לקנַא טיימש
 ,לָאּפוק םעד ןופ ץיּפש עמַאס ןפיוא
 ,טולג קיזָאר ַא ןיא טכַאנייב ןָא ךיז טדניצ סָאװ
 רעמָאי ןופ לָאמ ןיא ּפָארַא טקוק ןוא
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 ןַאמסוק ןָאעל

 .ןקילב ענרומכ טימ
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 ,לדרעב ןייז טימ ךיז טליּפש לטניוו זייב א

 ,ןטייז עלַא ןיא ץיּפש םעד םוא טרעביוש

 .רָאה יד סיוא טינ רעיש םיא טּפוצ

 ,גרעבזייא עטנעָאנ יד ףיוא סָאװ ,ןסמיזעג יד ןופ ןוא

 ,ןסורג ךיז םיא וצ ץלַא ןגָארט

 ףייפ ןוא ץלירג ןיא טלעוו ַא ןופ

 : ןצכערק ןלימש ןיא ףיש רענעגייא ןא ןופ ןוא

 "! סעיָאסע,

 ,ךיז ןרעמ ןסורנ-רעדניק יד

 ,סנגייא ןוא דמערפ

 .סעלָאּפ ענייז ןָא ךיז ןעגנעה

 ,טפול רעד ןיא ןעכָאפ טנעה ערארד יד

 ,רַאּפשנָא ןכוז

 - ןצכערק ןיא ףיש רעד רַאפ טלקמ-ןפַאה א

 ! סעילוק ףיוא זיר א

 ! עקירעמַא דוס ,וד

 ,רעטיצ-רעטַאלּפ ןייד ןעמענרַאפ ןַאק רעוו

 סיריערּפ עטייוו יד ןופ ךיז טגָארט סָאװ

 ,םלבב ענייד ןופ ןציּפש רעכירַא

 ,לסעק ןלעג םעד ןיא ךיז טצלעמשראפ

 וָאסענ לקניוו ,טירמס לָאװ ףיוא םדיז סָאוװ

 ןוכשמ ןיא טניל רצוא ןייד ואוו

 !עקירעמַא דוס

 ,ןַאגרָאמ ןופ זיוה ןצלָאטש םעד ייב
 ? טנעה-ןָאלעמ טימ טכעלפעג ןוא

 . ,ןרעטיצ ,ןעלבריוו ןסורג-רעדניק
 ,לָאּפוק-רעייפ םוצ זיב ןנייטש
 ,עיזַאטנַאפ ַא ןופ ץיּפש ןטסכעה םעד
 תודופ ןופ דוס רעד טילג סע ואוו
 --- ןברַאפ עלַא ןופ רעביוצ םעד ןיא
 .עקירעמַא דוס
 םעפ לקנָא טייטש
 ךיז טביוהרעד ךױרנקלָאװ א יו ,עיזַאטנַאפ ןייז ןופ ּפָארַא טקוק ןוא
 רצוא םייֵב סָאװ לסעק םעד ןופ
 -- רעסעלשנדלָאנ ןופ ביוטש רעבירַא
 .שַא ןוא טולנ ןיא דוס ַא ןופ

 ,ביילרעטומ ןייד ןיא דוס רעיינ א ךיז טרעּפכורפ ןיוש
 ,לקסומ עשירפ טימ טגייטש

 .טפול רעד ןיא רעכעה םערוט םעד ןעיוב וצ טיירג
 ןסורג ןענייוו ןסמיזעג יד ןיא ןוא
 -- ןלידָאקָארק ןופ ךייט ַא ןיא רעדניק ןופ
 ,דחּפ םעיינ ןיא טלעוו ַא ןופ

 ,קָאטש ןטשרע-שרעדנוה ןפיוא טייטש לקנָא ןוא
 ,ןרעמַאלּפ סעלָאּפ יד
 ,תלשלש ץיננאט א ןיא לדרעב סָאד

 -- ןעמי רעבירַא ךעלביל טלכיימש
 .רעהעג ןיא רע זיא ךעלביומ
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 יקציווירק דוד
 1884 ןיא ןריובעג

 1900 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ימעזנַאװ ןוא ָאקַאס

 (טיוט רעייז ןופ טכאנ רעד ןיא ןבירשעג)

 ןביוה ןגיוא עניימ רעטציא ךיא לָאז ןעמעוו וי
 ? ןייּפ ןוא רעצ ןסיורג ןפימ ןיימ ןיא ןטעב ןוא
 ,ןביוא ןייז ףרַאד סָאװ ,טָאג-תונמחר רעד זיא טוט זַא
 .ןייז ָאד ףרַאד סָאװ ,טייקיטכערעג יד זיא טוט ןוא

 ,חומ םעד טנערב רעריטרַאמ יד ןופ דרַָאמ רעד זיולב טינ
 ,קילג רעזדנוא רַאפ טיוטעג ,ייווצ סנבעל יד זיולב טינ
 ,חוכ ןזיר םעד ףיוא ןרָאצ ךעלנייּפ א ךיוא טנערב'ס
 .קירמש ןדנובעגפיוא ןַא ןיא ןדנובעג טניל סָאװ

 רבק ןשירפ םעד ןיא רעפמעק-טייהיירפ יד רָאנ טינ
 ,טדימשעגנייא קיטייװ ןקידיינש ןיא ץרַאה'ס טָאה
 רבא ןדעי ןָא טליפ ןרָאצ רעקידנסייב ַא
 .םינ ךָאד ךיז ןפלעה ןוא ךיז ןגָאלּפ סָאװ ,יד ףיוא

 ,ןעקנוזרַאפ לעה רעד ןיא סנבעל ייווצ יד רָאנ טינ זיא'ס
 .טונק סרעקירדרעטנוא ןנעק םייחיירפ רַאפ ףמַאק ןיא
 ,ןעקנורטרַאפ טכענק םעד טָאה סָאװ ,טייקיאור יד ךיוא רַאנ
 .טולב זיב ּפיל ןיא ןייצ יד טסייב ןוא טסיופ םעד טלייב סָאװ

 ? ןביוה ןגיוא עניימ רעטציא ךיא לָאז ןעמעוו וצ

 ? טונימ רעד טָא ןיא ןטעב ךיא ןָאק ןעמעוו וצ

 ,ןביוהרעד טולב ךעלשטנעמ ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד וצ

 ? טומ ןייק טינ רָאנ דלודעג ןבָאה עכלעוו ,ענעי וצ

 ,תונברק ןעוועג טנעז ריא ,ימעזנַאװ ןוא ָאקַאס
 ,טכענק רעד טעוו ןיימשפיוא זיב ןעיירש טעוו טולב רעייא רָאנ
 ,תונמחר ןַא ,ןעזנייא ןָא טולב רַאּפ םולב ןלָאצ ןוא
 .טכענ עצרַאװש עטסוּפ יד ןעמענ ןלעוװ ןענערב ןעוו
 1927 ,טסוגױא ןט23
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 |35 יקציװירק דוד

 רעווקס סמייט

 טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא
 ,םייג ןעמ ןוא טייג ןעמ ןוא טייג ןעמ רָאנ
 רעהַא רעד ןוא ןיחהַא רעד
 .רעווקס ןקידלמוט םעד ףיוא
 ,ןייטש טינ ןַאק רענייק לייוו ,טייג ןעמ
 ,ןייג ןוא ןייג ןוא ןייג וצ טגניווצ ןעמ
 ,קירד א םיג רעד ,סיומש ַא טיג רעד
 ,קירוצ םַארמ ַא ,סיוארָאפ טָארט א
 ,געו םנדעי ןיא זיא רעדעי זַא
 -- גערב א וצ רענייא ךיז טּפוטש ןוא
 גנאנ ןיא ערעדנַא רע טלַאהרַאפ
 .גנארדעג םעד רעפערג ךָאנ טכַאמ ןוא
 ,ןײלַא ךיז ןָא ןָא ךיז טסטלַאה ןוא
 ,ןייג ןריולרַאפ טינ טרָאד טסלָאז וד
 ,טסיא וצ טסייג ןוא טסעוו וצ טספראד וד
 ,טסיב וד ואוו לָאמנייק םינ טסייוו ןוא
 ,רעוו זיא רעוו םינ ,ואוו זיא ואוו םינ
 ,רעווקס סמייט ףיוא

 ,ףיוא טינ םרעה סע ,טכַאנ ןוא גָאמ ךרוד
 ,ףָאלש ןייק ָאטינ ,ור ןייק ָאטינ
 ,רועיש א ןָא ץלַא ןייג ןוא ןייג רָאנ
 ,ריד ףיוא רעד ןוא םעד ףיוא טסייג וד
 ,םיפ יד ףיוא רענייא ריד םערט סע
 ,סיר ַא טייז ןייד טינ רעטייווצ ַא
 ,טנַאה א וצ רענייא ריד טקירד סע
 ,טנַאװ ַא וצ ךיד טשמעווק רעטייווצ ַא
 ,םיוטש ַא קרַאק ןיא רעוו ריד טיג ָאד
 סױרַא רועיש ריד ץרַאה סָאד טלַאפ'ס זַא
 ,גיוב א טימ םענייא םיוא טסדיימ וד
 .גיוא ןיא רערעדנַא ןַא ריד טכירק
 ,ּפָאק םעד ןָא וטסּפַאכ קיטייוו רַאפ
 .ּפָארַא טוה רעד ריד ןופ טלַאּפ'ס ןוא
 ,ןילַא טסלַאפ ןוא טוה םעד טסּפַאכ וד
 ,ןיימש וצ טינ ןוא ןייג וצ םינ זיא'ס
 טוה ןייד טלַאה רעד ,קָאר ןייד טּפעלש רעד
 ,טולב סָאד ריד ןיא טכָאק'ס יו ,טסליפ וד

 --- יירפ ךעלדנע ייז ןופ וטסרעוו ןוא
 ,יײװמַארט רעד ריד רַאפ סיוא טסקַאוװ
 רעטש ןוא םרָאד טלַאהּפָא זיא ץלַא זַא
 .רעווקס סמייט ףיוא

 + ,ןייפ ,טמערָאעג טייג לרָאּפ ַא

 ןיירא רעוו ךיז טסייר גנילצולּפ רָאנ

 ,טניוומערוטש א יוװ ייז ןשיווצ

 .טדניוװשרַאפ רָאּפ םעד ןופ רענייא ןוא

 רַאּפ םעד ןופ רענייא טָאה דלַאב רָאנ

 ,טנַאה ַא וצ םיא טלַאה'ס יוװ ,טליפרעד

 ,רָאי ןטסיוו םוצ ,םוא ךיז טרעק רע

 .טנאקאבמוא רָאנ שטנעמ ַא טלַאה םיא

 ףױרַא ּפָאק ןטימ ןסיררַאפ
 ףיוא טינ טרעה רע ןוא רענייא םיימש
 דנַאנַאכָאנ ןלייצ ,ןלייצ וצ
 ,טנַאו רעכיוה א ףיוא רעמצנעפ יד
 ,סיוטש ַא םיא ןעמ טגנאלרעד דלַאב רָאנ
 .םיוא רעטצנעפ יד ךיז ןשימ'ס ןוא
 טפרַאװ סע ןעוו ,רעטצנעפ טרָאד לייצ ייג
 ,רעה ןוא ןיה תחדק ַא ריד
 טפרַאדַאב וטסָאה סָאװ וצ --- גערפ ןוא
 .?רעווקס סמייט ףיוא ןייז ןצנַאגניא

 ,טנַאּפשעג טקוק עסַאמ-ןשטנעמ ַא
 טנַאװ א ףיוא ןטרָאד ךיז טםיירד'ס יו
 סיינ עטצעל יד טימ גנוטייצ ַא
 ,םייררעביא ןָא טלעוו רעד רַאג ןופ
 ,טייצ ןיא טרָאוװ ַא טסּפַאכ רעדייא רָאנ
 - ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןיוש וטסיב
 רעמ טינ טסעז ןוא רעמ טינ טסרעה ןוא
 .רעווקס סמייט םעד ץוחַא

 : טיישרַאפ ריד ןעקניוו סרעטַאעט
 ..? םייוו ןופ רַאנ ַא יוו ומסייטש סָאוװ
 ,קסעלרוב טרָאד ,עמַארד וטסָאה ָאד
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 ,".יט .רַא .ייא , ןוא ".יט .םע .יב , יד םיוא ביילק ,סערעּפָא ,סיוואומ ןוא

 .יוו םינ טסייוו ןוא ואוו טינ טסייוו וד ,םיורנ זיא טכַאנ יד ,ןיירַא םוק ןוא

 ,ייווצ ךָאד ןוא סנייא ,ךיז טכַאד ,זיא'ס :טסולנ ץראה ןייד סָאװ טרָאד טסגירק

 ,יירדעג ןייא ןיא ץלַא ךיז טיירד'ס זַא ,טסואווַאב לַארעביא סעסירטקַא
 ,",יט .רַא .ייא, רעד וצ ךיז טסלייא וד ,סנייא ןיא םנייא ןדלעה ןרָאימקַא

 . .",יט .םע .יב, וצ קעוַא טסכירק ןוא .םנױזַא טינ רָאג טָאה ןעמ סָאװ

 ,טנעקרעד טפָאה תועט םעד זיב ןוא .,לָאה-קיזומ ַא ריד וצ טקניוו ָאד

 .םנעס ףניפ טסָאקעג לייוורעד ריד טָאה ,לָאב א טרָאד ,ןצנוק ןעמ טזייוו ָאד

 ,זעילּפ ,רעטסימ : םענייא וטסטלַאהרַאֿפ ,ןייש ,קיטכיל ןענַארָאטסער ָאד

 ,זיא ואוו טגָאז ,ןכָארקרַאפ ןיב ךיא .ןייג וצ ואוו רעירפ טינ טסייוו ןוא

 ? יד יב יט רַא ימ ייא יב יב יד ,ןעז טרָאד ךיז טליוו גנידצלַא זַא

 ,ילפ א טסַאה טימ טינ רענעי טשרע ןעק רענייא ,הלילח ,ביוא רָאנ

 ,קערש טימ ןעזרעד ךיוא טָאה רע לייוו | .סָארדרַאפ ןרעטיב ןייז וצ

 .קעווַא ואוושרעדנא זיא רע זַא ,ןיירַא םינ קינייוװעניא

 רעהַא וד ןוא ,ןיהַא רע טפיול ,סָאװ טימ סיוא םיא טלעפ סע לייוו

 ,דרע רעד ןיא לגנַאשזד ןדליוו ןיא ,טלעגנ םענייא סיוא טלעפ'ס זַא ןוא

 ,רעקרַאפ םעד טינ טסייוו רענייק ואוו טלעוו ענייש יד גיוט עשז-סָאװ ָאט

 .טרעקרַאפ טקנוּפ זיא ,רעוו טרעפטנע ןוא ?ןייש םעד טימ ןוא ץייר םעד טימ

 ןיירַא טספרַאו לקינ ןטייווצ א ,ןייש-קירטקעלע טימ ךיז רע טקיווק

 ,ןישאמ רענרעזייא רעד ןיא רעהַא רעמ ןעמוק טינ טרעווש ןוא

 ,ןיירַא טסלַאפ וד ,ןַאב ַא ןָא טמוק'ס .רעווקס סמייט ףיוא

 ,ןיהַא טסּפרַאד ןעוו ,רעהַא טסרָאפ ןוא

 סױרַא קירוצ טסכירק וד ןעוו רָאנ ,טרָאד ָאידַאר א ,ָאד ָאידַאר ַא

 םיוא לקינ ןטירד א טסיג ןוא ,טרַאװ ןייק טסרעה ןוא סָאװ ןרעה טסליוו
 ,קילג טימ ּפָא רעדיוו ןיוש טסרָאפ ןוא ,טסרעוװ טלמוטרַאפ ,טיירש ןוא טגניז סע
 ,קירוצ טסרָאּפ וד זַא וטסעזרעד טסרעה וד סָאװ םינ טסרעה ןוא טפרעה
 רעהַא טסרָאפ ןוא ןיחַא טספרַאד וד ,םעשוד ןטרָאד ,עינַאפמיס טליּפש ָאד
 .רעווקס סמייט ףיוא קירוצ .סנ 8 ךרוד יוװ ביוט טינ טסרעוו ןוא
 ,ןָא םעּפע רענייא ריד טגָאז ָאד
 ,ףױרַא ּפָארַא ,ּפַארַא ףױרַא / ,ןָאמ ריד טסייה רֶע סָאװ ,םינ טסייוו רָאנ
 ,ףוס ןייק ןוא בױהנָא ןייק ָאמינ לירבעג דליוו טימ םפייפ'ס ןוא טגנילק םע
 םָארטש-ןשטנעמ רעד טציילפ ןוא טסינ'ס | ,ליבָאמַאטױא ,רַאק קירטקעלע

 .םוהת ןפיט ַא ןיא לעטשּפָא ןָא סיוא ךיז טשימ ןעמַאזוצ ץלַא ןוא
 . ףרעו עילַאװכ עקידנזיורב ַא .זיורבעג קידנבױטרַאּפ ןייא ןיא

 ,דרע רעד ןיא ץעגרע ןעגנולשרַאפ
 םױרַא קירוצ דרע יד טפרַאוו'ס ןוא דלַאװ ַא ןיא םערוטש ַא טלָאוװ'פ יו
 .זיורבעג זיא עסַאמ-ןשטנעמ ַא דלַאװג ןדליוו ַא טימ ךיז טגָאיעצ
 רעהַא ןיהַא ,יז טלקערבעצ .רעה ןוא ןיה רעמייב יד טגיוו ןוא
 .רעווקס סמייט ףיוא .רעווקס סמייט
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 טיעג-יס וצ ןָאמיירב ןופ

 ריצַאּפש-קיטנוז ַא ןעמענ ךייא טימ לעוו ךיא
 ,ןָאטיײרב וצ טיעג-יס ןופ גערב-םי םייב
 רועיש א ןָא ןעז ןוא ןרעה טרָאד טעוו ריא ואוו
 .ןטייצרַאפ ןוא טנייה ןופ רעדנואוו יד
 ,םיורג יא קיציה יא ןטאבעד טרָאד טרעה ריא
 ,חומ ַא ןעיירד סָאװ ,ןדיי ןופ
 זיולב ייז ןרעה זַא ,"ןעמזיא , ײלרעלַא טימ
 .חוכ סעפעלוקרעה ןעמ ףרַאדַאב
 ,טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,סרעטקע ןטרָאד םעז ריא
 ,ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ רענניז ןוא
 ,טליּפשעגּפָא גנַאל ןיוש זיא ,ןעוועג סָאװ ,סָאד רָאנ
 .ןעגנולקרַאפ עטצעל יד רענעט יד

 ,ןימ ןדיווטעי ןופ ןָאטיירב ןיא טרָאד םעז ריא
 ןריצַאּפש וצ לָאמַא טרָאד יאדכ

 ןיהא ןעמוק סָאװ ,ןדיי יד טָא ייברַאפ
 .ןריסנַאמָאר ןוא ןרעדױלּפ וצ

 קעװַא םַאזגנַאל רימ ןריצַאּפש ןטרָאד ןופ

 .דנעלייא ינוק טסייה סָאװ ,לזדניא םוצ

 ,קערש א טעשזדוה'פ ןוא טשיור'ס ןוא טצלירג'ס ואוו

 . "דנלייוװרַאפ , סָאד טפור רָאנ םלוע רעד

 ,ןימ רעדנַא ץנַאנ ַא זיא טרָאד ןופ רעדנואוו יד

 ,רענניצ יירד ןוא ּפעק ייווצ םימ יורפ א

 ,ןישַאמ-רעגניז א ףיוא טיינ סָאװ ,טנַאפלעה ַא

 .רעגניפ ןייק טינ טָאה סָאװ ,רעלדיפ ַא

 ,טנעה ןוא סיפ ןייק טינ טָאה סָאװ ,"ודניה, א

 ,ענווָאדלַאװג ןצנוק טרָאד ךייא טזייווַאב

 ,טנעצקַא ןטיול זיא ,ןדייר ןָא רֶע טביוה רָאנ

 . ענוװַאק ןֹופ קַאװטיל ַא ריא טנעקרעד

 ,דלַאװעג ןדליוו ַא ריא טרעהרעד גנילצולּפ ןוא

 ,לטניּפ ַא ךייא גיוא סָאד טיג קערש רַאפ

 ,דלַאב טמוק וצרעהַא : טמערַאיל ןוא טייטש שטנעמ ַא

 . !לטניה ןסייה-שירפ ַא רעכיג טּפַאכ

 ןייג טינ רעמ טנָאק ריא זַא ,טליפרעד ריא ןעוו ןוא

 ,ןרָאפ וצ ןיוש םייהַא ךיז טּפוטש ןוא

 ,ןייטש וצ ואוו טרָא ןייק טינ ןַאב ןיא ריא טניפעג

 . ןרָאי יד דנעלייא ינוק ריא טלישרַאפ
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 ,טלעוו ןימ רעדנַא ןַא ,ריא טעז ,זיא טיעג יס ןיא

 ,ןזיירק ערעדנַא ןיוש ןענייז טרָאד

 ,טלעפעג'ס יוװ ןיירַא טיענ יס ןיא ןענַאק וצ

 .ןזייוַאב טרָאּפסַאּפ א ריא טפרַאדַאב

 ,טיירש'פ ןוא טלמוט'ס .ואוו ,דנַאלייא ינוק טינ זיא'ס

 .ןָאטיירב יו ןטַאבעד טינ טםריפ ןוא

 ,טייצ םָאה ןעמ ,ליטש ןוא קיאור זיא טיענ יס ןיא

 .ןטייל ייב יו טַאטש ןָא ןעמ טלַאה טרָאד

 םש ַא ןבָאה סָאװ ,םילודנ ןיוש ןעניואוו טרָאד

 ,תומיש ןוא ןעײטרַאּפ עלַא ןיא

 םענרַאפ ןסיורג ןופ ןטרעצנַאק ןעמ טכאמ טרָאד

 . . . םָאטיקסָאמ ןסייב'ס ואוו ,ןסיורד ןיא

 ,קיטילָאּפ-ךיוה ןוא טסנוק ןעמ טפַאש טרָאד

 -- ןרעג ךייא ןזייוו ליוו רעדעי ןוא

 ,קילג ןיא ןדָאבעג טייהשטנעמ יד ךיז טלָאוו'ס זַא

 . . .ןרעה רָאנ טייהשטנעמ יד םיא טלָאוװ'ס ןעוו

 טיירּפשעצ ךעלטיירב ןלוטש-ניוו ןיא ןציז טרָאד

 ,סעיצַאזינַאנרָא ןופ רעריפ יד

 טיירנ ךייא רַאפ טונימ רעדעי וצ ןענייז סָאװ

 . . . סעיצַאװַא ןכאמ ךיז ןזָאל וצ

 ,לאעדיא ןא רַאפ ןבעל עכלעוו ,יד ןוא

 ,ןעמירַאב וצ טנייפ ךיז ןבָאה רָאנ

 ללכ םעד ןופ קילנ ןרַאפ ךייא ייז ןלעוו ךָאד

 . . . ןעמיווש וצ --- טרָאד םי ןיא ןֿפרַאוװ ךיז

 ,לַאנרושז ןוא טַאלב ןופ רעטסיימ יד ןעניואוו טרָאד

 םינ טניגרַאפ ןטייווצ םעד רענייא רָאנ

 ,לֵאנ רעד טימ ןָא טמוק סָאװ ,ביול עלעפיב סָאד

 . . . םינ טנידרַאפ סָאד ,םיא ץוח רענייק לייוו

 יאדכ ןייז םעוו'ס ןוא ,ןריצַאּפש ןלעוו רימ
 .יירד יד עלַא ןופ רעדנואוו יד טָא ןעז וצ



 ווַאטַאנגיא דור
 .1885 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 1954 ,רַאורבעפ ןט28 םעד ןברָאטשעג

 ירפ ץנַאג קרָאיוינ

 ("בורגלסעק ןיא , ךוב ןופ טנעמגַארפ א)

 ףָאלש ןופ ןפרַאוװעגכרוד ךיז טָאה קרָאי-וינ זיר רעסיורג רעד .ירפ ץנַא,|
 ;ןפָאלשניײא קירוצ טלָאװעג ןוא ,ירפ וצ ךָאנ זיא סע זַא ,טניימעג טָאה ןוא
 יו ,ןעמורב קידנעלסיירטפיוא ןַא ,ןפייפ א טרעחרעד דלַאב רעכָא ךיז טָאה
 ,ןפַאלעגנָא ןבייל עטציירעצ-דליוו סמערוט יד ףיוא ,רעכעד יד ףיוא ןטלָאװ סע
 .טּפַאכעגפױא ךיז ןוא ןָאמעגנ ץענעג ןטיירב ַא זיר רעד טָאה --

 ןוא .ןדנוצעג ןטיור ןיא ןגרָאמ רעד ךיז טָאה חרזמ ןפיוא םיא ןנעקטנַא
 ףױרַא ןלַארּפ ןעמונעג ןגרָאמ רעד טָאה ,רעטיישראפ-ןדירפוצ ַא ,רעגנוי א
 | ,קרָאייוינ רעביא

 .ןעקנוזרַאפ סנטָאש ענעּפָאלשרַאפ-בלַאה ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז ןסַאג יד
 -עד יד רעטנוא סָאװ ,ןשזַאמע עטשרעביוא יד ןיא רעטצנעפ רעטנזיוט יד רָאנ
 ערעייז ןוא ,טניישעג טכיל טימ ןיוש ןבָאה סעדייבעג עכיוה ,עקיזיר יד ןופ רעכ
 .טלגיּפשעג םַאלפ-ןוז טימ ןיוש ךיז ןבָאה רעטצנעפ רעטרעדנוה

 ןלייז עצרַאװש ,עקיד ןרַאּפש ןעמונעג ךיז ןבָאה סנעמיוק עכיוה יד ןופ
 עגנַאל יד רעביא ןעיצ ןוא ןגיוב ןעמונעג ייז טָאה לטניוו טכייל ַא ןוא ,ךיור
 -- -- -- ...ןסַאג עגנַאל ,עכיוה יד רעביא ךיז ןטײרּפש סָאװ ,סעקנָאל-למיה

 רעד ףיוא סעילַאװכ-ןשטנעמ יד ןיירַא ןעמָארטש ןסַאג ןוא ןסַאנ ןופ - - .
 ,ןעמַארטש עגנַאל ייווצ ןיא ףיונוצ ךיז ייז ןסיג ןטרָאד .ייװדָארב רעגנַאל
 ןעיצ ןעמָארטש-ןשטנעמ יד ןוא ,סַאג רעד ןופ ןטייז עדייב ייב ךיז ןעיצ סָאוװ
 ץעכיוה עקיזיר יד וצ ןגערב עקיברַאפ יו סיוא ןעעז ןוא ןכייט יו קעװַא ךיז
 | | .ןרעיומ

 ענעדלָאג טימ ,ןדליש ןוא ןדליש טימ ןעגנַאהַאב ןענייז ןרעיומ יד ןוא
 -ייא רעדעי ענדָאמ ןקוק ןוא רעכעה ןוא רעכעה ךיז ןסייר ןוא ,ןטפירשפיוא
 עטיור יד ןײרַא ךיז טסייר סע ןוא . . . רעטצנעפ רעטרעדנוה ענייז טימ רענ
 ךיז ןדניצ סע ןוא ,רעטצנעפ רעטנזיוט יד ףיוא ןרעקַאלפ סע ןוא .ןוז-גרַאמ
 .ענעדלַאג ,עטיור ,ןלַארטש ךיז ןליּפשעצ סע ןוא ,ןטפירשפיוא ץענעדלָאג יד ןָא

 | .רוּפרוּפ ןוא דלָאג טימ ךיז טלַארמשעצ טפול יד
 רעבירַא קידנעלַארטש ןקוק ןוא סעדייבעג-ןזיר עכיוח יד ןלַארטש סע
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 -= == == .ערעדנַא יד ןופ רעטצנעפ יד ןיא ןגעקטנַא ךיז ןעעזרעד ןוא סָאג רעד
 ,ןלייז ענרָאמרַאמ ,עטרילָאּפ ערעייז ןרעיומ ןוא ןרעיומ ןעעז סע ןוא

 ןרעיומ זעעז סע -- -- -- רעדליב עטקַאהעג ןייטש ןופ ,ענעדיישראפ ערעייז
 ,רעטצנעפ עסיורג ערעייז ,ןעמרָאפ עדנור-בלַאה ןוא עכיילג ערעייז ןרעיומ ןוא
 סָאװ ,ןטפירשפיוא ץזָאללָאצ ערעייז -- -- -- טנעוו ענרעזעלג עסיורג ערעייז
 ןטשרעביוא ןַא זיב ,ףױרַא זיב ןפיול ןוא טיירב רעצנַאג רעייז רעביא ךיז ןעיצ
 | .םערוט ןכיוה ַא זיב יצ ,זינראק

 .רענעדירפוצ ,רעקינוז ,רעקרַאטש ךָאנ ךיז ןלַארטשעצ ןרעיומ עכיוה יד ןוא
 ןטיירּפש ,ןשטנעמ יד ךיז ןעילַאװכ ,ןנעוו-טייז עטיירב יד ףיוא ,ןטנוא ןוא

 .ץנערק עטיירב ,עגנַאל יו ,ךיז
 וצ טימ ,ערעכיז רענעמ ןוא עטהנאדרַאפ ,עטסנרע רענעמ : ןעייג סע

 דוצ טימ עטרעטיברַאפ ,עסַאלב ךעלדיימ ;ןּפיל יד ףיוא ןעלכיימש ענעדירפ
 סָאװ ,ךעלדיימ ;עמיישראפ ,עשירעפיטש ךעלדיימ ןוא ,ןּפיל עטסערּפעגפיונ
 ןוא .ביל ןעלכיימש ןוא ןרעמיצ ,ןּפיל יד ףיוא ןשוק עקיטכַאנ יד ךָאנ ןליפ
 -- -- -- עטסנרע עלַא טעמכ .ערעגניי ,ערעטלע :רעדניק

 .ץנערק עטיירב ,עגנַאל ךיז ןעיצ סע
 עסיורג יד ואוו ,טרָאד ,ץעגרע זַא ,ךיז טכוד סע .ןַאּפש ןיא יו ,ןעייג עלַא

 עטסכעה יד ןופ רעכעה ,זיר רעסיורג ַא טייטש ,םי םוצ ּפָארַא ךיז טזָאל סַאג
 -ייא ענייז ןיא טלַאה זיר רעד .ןזייא ןיא ןוא לָאמש ןיא טרעצנַאּפעג ,ןרעיומ
 ןיא טלייטעצ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט יד טָא ןופ סעצייל טנעה ענרעז
 ,ףױרַא : געוו ןייא ןיא עלַא םעמכ ,קיטסַאה ייז טביירמ רע ןוא תונחמ ייווצ
 -- -- -- ףױרַא
17 

 נר ע בע סייוו יד

 ("ןַאמָאר סיביפ. ןופ)

 טָאנ ! רישּפמעהדוינ ןוא טנַאמרעװ ןופ גרעב יד ! נרעב עסייוו יז.

 -כיל א ,רעסייוו א ,רעצעמע זַא ,טנייה ףיוא זיב ךָאנ ךָאד םולח ךיא ,רעניימ

 ןעוועג ךָאנ זיא דרע יד ןעוו טלָאמעד ,ןזיווַאב לָאמַא טרָאד ךיז טָאה ,רעקיט

 ןייז ןופ ןרָאװענ טפושיכראפ זיא דרע עטסיוו יד ןוא ,דליוו ןוא טסיוו ןוא יור

 טימ ןוא ,ןסקַאו ןוא ןעיוב ןעמונעג טָאה ,טייקסייוו רעקיטכיל ןוא רעסיורג

 ןוא ןליימ עטרעדלעװַאב ןוא עטזָארגַאב םעדכָאנ ןבָאה קערש טימ ןוא דיירפ

 -נא ןכָאנ סנייא ןשטיינק ןוא ןעברָאה ןוא ןעגנירּפש ןוא ןפיול ןעמונעג ןליימ

 ןבָאה ייז .ןכוז ןוא ךיז םורַא ןקוק ןעמונעג ןוא ,ןרעדנַא ןפיוא סנייא ,ןרעד

 ןעייטש גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ךָאנ רעבָא ,ןענופעג טינ ןיוש ,ןסייוו םעד ,םיא
 -ַאב ןוא עטזָארגַאב רעטרעדנוח ןוא רעקילדנעצ יד טָא ענעגנורּפשענפיוא
 -ענ ,טשטיינקעג ןוא טעברָאהעג ךיז רַאפ ןקוק ,ןליימ ןוא ןליימ עטרעדלעוו

 ךָאנ ןעניימ ןוא קערש ןוא דיירפ ןופ עטרעטיצרַאפ ןקוק ,ןגיובעג ןוא טציּפש

 .ןסייוו םעד ,םיא ןעעזרעד וצ ץלַא
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 לָאז ןעמ טייז רעכלעוו ןיא ןוא ,ןניוא יד ןביוהפיוא טינ לָאז ןעמ ןעוו ןוא

 טימ ,גרעב ןוא גרעב סיואכרוד ,גרעב זיולב ךיז רַאפ ,ןעמ טעז ...ןקוק טינ

 -- -- -- ...ןשטיינק ןוא ןציּפש ןוא ןכַאלפ יילרענדישרַאפ
 ט
 לא +

 .טכַאנ רעליק ַא רעביא טיײרּפשעג ךיז טָאה למיח רעיולב-סייח ַא . - ;

 .טעלגעג ןזָארג יד ןבָאה לימש ןוא ךייוו .ףױרַא םינּפ ןטימ ןגעלעג ןיב ךיא

 .: ןעײרשפױרַא ןעמונעג זָארנ ןופ טָאה טרָאד ןוא ָאד ,ןקַאנ ןיימ ,טנעה עניימ

 | "! ליוו-רוּפ-ּפיוו ,ליױו-רוּֿפ-ּפיוװ,

 ךיז ןבָאה ןוא טרעיױרטרַאפ ,שילָאכנַאלעמ ןעוועג ןענייז ןעיירשעג יד

 "!ליװ-רוּפיּפיװ , :קידלַאנק-קיטפערק ןוא טראוורעדמוא ,ץירוק טלָאהרעדיוװ

 "! ליו-רוּפ-ּפיוװ, --- "! ליװ-רוֿפ-ּפיוװ ,, ---

 ןופ רענייא ,לגױפ-ליװ-רוּפיּפיו רעד זיא סָאד זַא ,טסואווענ בָאה ךיא

 ןופ ןטננעניחרזמ יד ןיא רָאנ ךיז טניפעג סָאװ ,לגיופ רעקָאסטואג ןימ םעד

 רָאּפ א ןָא ךיז טננַאפ סע גָאט סעמעוו ,ןעלגיופ ןענייז סָאד .עקירעמַא-ןופצ

 ןעמ ,טינ לָאמנייק טעמכ טעז ןעמ עכלעוו ןוא ,גנאגרעטנוא-ןוז ךָאנ העש

 סָאד זַא ,ןביולג סרעגענ ןוא רענאידניא עכלעוו ףיוא ןוא ,זיולב ייז טרעה

 .רענַאזסױארַָאפ ןוא רעטסייג ,םילונלנ עכלעזַא ןענייז

 טינ גרַאב ַא ץענרע ןופ גנילצולּפ ךיז טָאה ןעלגיופ טרָאס םעד ןופ רענייא

 ! אה ,אה ,אה !אה ,אה ,אה :ןעירשעצ קיכליה לָאמַא טימ זדנוא ןופ טייוו

 ךיא שמָאכ ןוא .רעקידנקערש ןוא רעכעה ץלַא לָאמ סעדעי ןוא -- -- --

 ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ ,ןעלגיופ ןענייז סָאד זַא ,טסואוועג טונ -- -- -- כָאה

 -נעטש ןוא ןסַאלב םעניילק םעד ןופ קיטש עכלעזא ןענייז סָאד זַא ,טכַארטעג

 םננירּפש ,ןיילַא ךיז טימ טציא ךיז רע טליּפש סָאד זַא ,סקעמ ןקידנכַאל-קיד

 טיירש ןוא ןזלעפ ןוא ןכיורטש רעטנוא סיוא דיז טלאהַאב ,זָארג ןיא םורַא

 ז ליו-רוּפ-ּפיװ ,ליױו-רוּפיּפיװ : ןײרַא טכַאנ רעד ןיא



 יקצינלעמכ רךלמ
 1885 ןיא ןריובעג

 1939 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1946 לירּפַא ןיא ןברָאטשעג |

 טָאטש רעד וצ טדער ןָאזניבָאר

 ,ןָאזניבָאר טציא זיא טלדנַאװרַאפ םיינַא1

 ,ןַאטעג בייה ַא םיא טָאה טניוומערוטש ַא
 קרָאק לקיטש ַא יו ןוא ןעמי רעביא ןפרָאװעג

 .קרָאידוינ ןופ סעגערב יד ייב ןגיּפשעגטױא

 ,ןארַאפ םוטעמוא זיא טײקמַאזנייא
 .ןאעקָא ןטימ ןיא לזדניא ןַא ףיוא רָאנ טינ

 רעכײדגנקלָאװ ןטסכעה ןופ קָאטש ןטצעל םעניא

 ,רעכיילב ןוא רעטלמוטעצ ַא רע םייטש

 ,םַאלּפ ןטיור טימ טָאטש יד םדניצ ןוא םייגרַאּפ ןוז יד

 ,ןייוועג טקיטשרַאפ טרעה רע : ךיז טכַאד ןענָאזניבָאר

 ,םי ןופ גערב םייב יו ,רֶע טייטש רעטצנעפ םייב

 : ןיילַא ךיז וצ ןוא ,טייקטייוו וצ ,טָאמש וצ טדער ןוא

 ,עכײר-שיטסַאטנַאפ ,עקיצַארט ,עניימ טפַאשדנַאל
 -- ןכייט ענרענייטש ןוא רעדלעוו עשנעמיוק ןופ טפַאשדנַאל
 ,לגנַאשזד ןייד ןיא טעשזדנַאלבעג ךיא בָאה גנַאל

 ,םעטָא ןשירעביפ ,ןסייה ןייד טימ ךיז טקיטשעג
 ,םימבש טרעדנוה ןופ דייר עדמערפ יד טרעהעג
 ,ןגיובעג ּפָאק םעד ןוא ןסיררַאפ ּפָאק םעד
 ןגיוא עדימ עניימ רַאפ לעה-קילַארטש זיא'פ זיב
 .ןעגנאגעגפיוא טייקנייש עטרַאה ןייד

 ןרעווקס ענייד ןעוו ,טימ קיליוװ ךיא ייֵנ טציא
 .ןעגנַאז טימ דלעפ ַא יו ,ןשטנעמ טימ ךיז ןעילַאװכעצ
 טייחרעליטש יו ,ליפ'כ ןוא רעכַאוװ-קיאור ַא ייג ךיא
 .דיירפ ןוא טייקשימייה רעדיוו רימ ןיא ןצַארּפש
 מילב למילב ַא ןוא ױזַא טצָארּפש זָארג
 .טינַארג ןקיזלעפ ףיוא דרע עינעמשז ַא ןופ
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 -- עניימ טפַאשדנַאל

 טכַאנרַאפ ןופ רעמעד ןדלימ ןיא

 .רעכייוו ענייד טײקטרַאה ,טייקרעווש ןייד טרעוו רעגנירג

 | טכַארטרַאפ רעמ ןוא רעקיאור
 ,רעכיײרגננקלָאװ ענייד למיה םוצ ךיז ןעיצ

 ,סנקאנױוא-זדלאה ןוא ּפעק עצלָאטש ערעייז ףיוא

 ,סנקַאברַאפ טולב ךָאנ טּפעלק ,ןסָאנרַאפ ןוז ןופ

 לגילפ עסייוו ףיוא גָאמ ןופ ראשז ןטצעל טימ

 ,ור וצ ,גערב ןטייוו וצ ךיז ןעיצ סעוועמ

 .וצ טלַאפ טכאנ רעדייא

 ,םומש ןוא קידלרוג ,טכַאנ יד ןָא טמוק ךיג

 ,גנוציײלפרַאפ יוװ ,קילנמוא יוו

 ,ףיוא ןעמאלפ רעטכיל ,ךיז ןדניצ רעטצנעפ

 ןסאג ןופ ןוא רעביטש ןופ שינרעטצניפ ןביידט

 ,ףױרַא וצ-למיה םוצ ,טָאטש רעטניח טייקטייוו וצ

 : רעטכידעג ,ץלא רעננע טרעוו עטלקניפעצ ץענ

 ,רעטכיל ןענַאילימ ,טכיל ייב טכיל ,טכיל ייב טכיל

 ; טדניצ קיצָארט ךיז טכיל ַא טכַאנ ןגעקַא ואוו ןוא
 ,דניק ןופ ףָאלש רעביא ךיז טגיינ ךעלקילג רעטומ א
 .טנעה עמקנעברַאפ ךיז ןטפעהַאב ליונק ןסייה ןיא
 .טדנעלב רעטגַאיעצ ןארקע .טמָארטש ןונינ רעטוג א
 ,גָאלק א ןוא הליפת א ,טניּפש ךיז דיל םַאזנייא ןַא
 ,גָאט ןופ ןייש םייב יו ,רעטייוו זקוק ןגיוא
 --- גרָאז ןוא ימ ןופ טײרּפַאב ,קנאדעג טכיירג רעכעה ןוא
 ! קרָאי-וינ ,ביל ךיד בָאה ךיא ,לזדניא רעיינ ןיימ

 עקירעמַא ןיא בושי ןשידיי םענופ לבוי ןקירָאי ןט-250 םוצ לאדעמ



 רידַאנ ה ש מ
 | 1885 ןיא ןריובעג

 1908 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1943 ינוי ןברָאטשעג

 דנַאל מייה

 .קרָאי-וינ ןיא ָאד ןשמילג טשינ ךימ ןָאק .=)
 ! ןריורפרַאפ לָאמנייק ָאד טרעוו םי רעד
 קרָאידינ ןיא ןָאק ךיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד
 .ןריולרַאפ ןרעוו ןוא ןעשזדנָאלב זיא

 ,ףיט וצ זיא םי רעד ,ןעמיווש טשינ ָאד ןָאק'כ
 ! טלניּפש סָאװ ,לכייט ַא וצ טניואוועג ןיב'כ
 קרָאי-ינ ןיא ָאד ןבעל סָאד זיא טכַאמרַאפ

 .טלגיצרַאפ עכיוה ןרעיומ טימ

 -- םיירב ױזַא טנעה יד ןטיײרּפשעצ ןלעוו טלָאוװ/'כ
 ! טפַאשגנע אזַא זיא'ס ,טשינ ךיא ןָאק
 ,ץרַאה ןיימ ןופ זיולב לגילפ יד ךיא טיירּפשעצ
 . . . טפַאשקנעב רענעגייא ןיימ ףיוא ילפ ןוא

 ,ליטש ױזַא טסיב וד ,דנַאלמייה ןיימ ,דנַאלמייה ,ָא
 . ..ןטָארעגנייא ר י ד ןיא ןיב ךיא ןוא
 ? ַאה-וה ןגיה ןיא ןרעוו רימ ןופ טעוו סָאװ
 . . . ןטָאש ןיימ וצ ןיילַא ָאד דער ךיא
100 : 

 ק ר ָאי-וינ

 ,קרַאי-וינ ןיימ ,ךיד ביל ,ךיד ביל ךיֹא
 ! טייהרעלימש ךיד ביל ךיא
 םגרָאב סָאװ ,רעד יוו רעמ ךיד ביל ךיא

 ,דייר-הפינח יד ליומ ייב

 ,"ךיוה,, רָאג זיא "טייהיירפ, ןייד טגָאז ןעמ
 !וי םעב ל'יא --- ,םעד ןיא ביולג ךיא

200 
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 ךיור ךרוד -- סיוא סנטייוו ןופ טמוק רימ
 .ושטעטס-טייהיירפ ןייד ןעז וצ

 קעװַא טנייש םינּפ ריא ,טנָאז ןעמ
 .יז טכיול רעטצניפ רעד ןיא ןוא
 ,גערב ןופ טייוו ןעלזדניא ףיוא ךָאד
 .יז טכיורברַאפ טייקילַארטש ריא

 ? ןעד ךיא ןיב רעוו --- ! טינ ריד וצ בָאה ךיא
 ,רעטנעקרענָא רעגריב ןייק
 ? ןעז לָאז ךיא "טייהיירפ, ןייד טסליוו רָאנ
 ...רעטנע נ ןעמוק ריא סייה ָאט

 ,טכיל ַא טניימ טייהיירפ ןייד יאביכ

 . . . !ןגָארטרַאפ טפול ןייק ןַאק סָאװ

 -- טכירעג טשינ ךיז טסָאה וד ,רָאװ זיא'ס

 ?ןנָאז םָאד לָאז רענירנ ַא

 -- ץרַאװש ןוא טראה טסיב ! קרָאיוינ ,קרַאידוינ
 ; סרעצַארג עשירעלטעב יו
 ,ץרַאה'ס טקערש ךימ ,סיורג ןוא ךיוה טסיב
 . . !סרעצַארקנקלָאװ ענייד רַאפ

 טכַאנייב קרָאי-וינ

 ןביוש עלַא ףיוא זיא טכַאנ ןופ דַארַאקטַאמ רעד
 ,קרָאי-וינ ןופ
 ,ןעגנונעּפָאה עלעדייא ,רעיורט ןקימכיל טימ ךעלטסעק
 . .רעטצנעפ ןענָאילימ ןופ סעילּפַאט יד ףיוא ןענייז
 !טכַאנ ענייר ליפ ױזַא
 ! טכַארּפ ענייפ ליפ ױזַא

 ?ןביוש יד רעטניה
 .עצַארּפ ןופ לייווננַאל טימ לעג טנעוו ןענייז רשפא

 ,ןפָאלשרַאפ ןעלסילש-ביירש ןוא דימ ךעלטנעה-ריט ןענייז רשפא

 ?ךעלדיימ עמערַאװ ןופ רעגניפ עטלציקעצ יד ןופ קיאורמוא

 ? דרָאמ טרָאד ןעמ טנַאלּפ רשפא ,דלָאנ טרָאד ןעמ טלייצ רשפא
 לדיימ-ןישַאמ-ביירש ןייז ןַאמסענזיב רעקנַארק א םיוש ןייז ףיוא טלאה רשפא
 ,טנעצַארּפ ןייז ןופ סייווש םוצ ,בייל ריא וצ טקעמש ןוא
 ? טנעה עקידרעדָא-יולב עריא וצ
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 .יײװדָארב ףיוא עקפאנ יוװ ,ןייש ןוא שלַאפ זיא טכַאנ יד

 .טרָאװ א ןיירַא טפרַאװ טרָאד ןוא ָאד ןרעטש רעליטש א

 רעכעה ןדנעלב ,רעקראטש ןעיירש ןענוז עשירטקעלע םסנָאסידע רָאנ

 .טכענק עטקיניײּפרַאפ ןופ ןגיוא ענעגנאהעצ יו -- טָאמש רעד רעביא

 למיה םוצ זיב ןכיירנ סָאװ ,סעינק עטלעטשענפיוא קיציּפש טימ טּפָאלש קרָאידינ

 הנבל יד -- עמלעב עסייוו סמָאנ

 עקידנענערב יד ףיוא קילב א םורק םוט

 ,"געוו ןסייוו , ןופ סמערוט

 .טמעשראפ ּפָא ךיז םגָארט ןוא

 : םייווש ןוא דרָאמ ןוא בייוו ןוא ןייוו טימ טקעמש סע

 .רעלטעב-ןסאנ עלעוולָאװ רַאפ זייּפש

 ! ןביוש עריא עלַא ףיוא טכַאנ רעד ןופ לדניווש םענייש ןטימ טפָאלש קרָאיוינ

 ."קרַאּפ ירעטַאב , ייב םי טימ טלציקעגנ ןוא סָאנ ןענייז סעטאיּפ עריא

 ,סקנָארב יד ןיא טשידיירַאפ קידתילכת ןוא ךיוה זיא ּפָאק ריא

 לקַאפ םאזנייא ןַא טלַאה ,ןייטש ןופ טנַאה עדנילב א

 .געוו םעד טזייוו ןוא

 עילאנאכקאוו

 ("טעברַא טימ טלעװ א, ןופ)

 ןזייוו םערוטש ןיא ךעלטעלב
 ,ןטייז עקניל ערעייז
 ,ןליפרעד םערוטש רעד ןיא ךעלטעלב

 .ןטייוו ןופ םערוטש םעד ןליפרעד

 ,םערוטש ןיא ךעלטעלב יד ,רימ

 ,םיוב ןכעלטלעוולא ןסיורג ןפיוא

 עידטקעלע יד ןליפ רימ

 .ןיוש ןצילב עקידנעמוק ןופ

 ןטלאה ךיז נייווצ םייב ןלעוו רימ

 ,ןרעדָא עטסקראטש ץעלַא טימ

 ,םערוטש ןָא ןגָאז סָאװ ,רימ

 .ןרעדָאפ םיובנגער'מ ןלעוװ רימ
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 וויירד דייסרעוויר ףיוא
 ? רבה ,ריא טניואוו ואוו --

 סיורג רעמיצ ַא א ןיא ,וויירד רייסרעוויר ןופ טייוו טשינ (טעברַא ןוא) ןיואוו ךיא ---
 | .ןקילג עניימ יו

 -ַאק ןיא רימ ייב .וינעווע רעקסרענָאילימ ףיוא טכיל יד ןענייז לרעּפ ענעדנוצעצ

 ,זיר ַא ןופ םינּפ ןפיוא רערט ענרעזעלג ַא יו ,לּפמעל טאוודךעצ א ךיז טעשטּפָאק רָאדיר

 .עמ-עמ : טנייוו ןוא ליומ ןיא רעגניפ ַא טלאה סָאװ

 ףניפ ןופ ןעמ טלָאצ רעזײה-טנעמטרַאּפַא עכייר יד ןיא ןביוא ָאד זַא ,טנָאז ןעמ

 ! רעזייה סָאד ןענייז ,ךַא .טלענ-הריד רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט ןעצ זיב

 ! טנינ סטונ זדנוא רעוו

 .ךעלמער עטלמילבענ טימ עקינָאמרַאה א : סנייא

 .ןלַאפ ןטימ ןיא ןריורפרַאפ לַאפ-רעפאו א :ערעדנַא סָאד

 .רעמוז ןטימ ןיא ןציּפשגרעב יד ףיוא טילנ ײנשנּפלַא :עטירד סָאד

 .רעניאודעב ַא ןופ סנקעדַאבּפָאק א :עטרעפ סָאד

 ךעלדנטרעג עתמא ןעילב ,ךַאד ןפיוא ןביוא ,ןטרָאד זיוה-טנעּפ םעד ןיא : טגָאז ןעמ

 .ךעלמייב עניסיל טימ

 ! טכַאנייב וויירד רעד זיא ןייש יו

 ,שרעדנַא סעּפע רָאג ןיוש זיא דרע'עד ייב קירעדינ ,ןטנוא ָאד

 ,ענױזַא ןעגנַאטש-לָאטש טימ סעקשיק-דרע יד ןעמ טסייר ָאד

 .סעילקאּפךילטעצַא טימ טלַאפסַא טצלעמש ןעמ

 .ךיור ןקיסייב ַא ןוא ןליצַאב ןוא טייקליופ סױרַא ךיז ןופ ןביג סעקשיק-לַאנַאק יד

 --ץעביל רעייז ןצונסיוא ןעמוק סרעּפעלש יד ואוו ,לקנוט רעד ןיא טצעזעגוצ ךימ בָאה ךיא

 .ןרעטמַאל א ןופ טייוו

 עניימ ןרעוו ;ןָאסדָאה ןפיוא ךעלרעייפ ןעזעגנ בָאה ךיא ןוא

 .רעסַאװ ןכוז סָאוװ ,ךעלשיפ ענקעָארשרעד יוװ ,ןגיוא ענירנ

 ךיז ןופ טסוהעגסיוא ,קנַאב א ףיוא ןגיוצעגסיױא ךימ בָאה ךיא

 ,ןיטנעּפרעט ןופ םעט םעד ןוא ,ךיור םעד ןוא ביוטש םעד ןוא םייקדימ יד

 ןגיטש יד ןופ טמוק סָאװ

 עילַאק קידנעטש ןענייז סטעזָאלקרעטַאװ יד ואוו ,זיוה ןיימ ןיא

 ,רעיוז ןענייז ּפערט יד ןוא

 טרעגיילעגוצ זיא טפול יד ןוא

 : רעטיברַאפ זיא ץרַאה סָאד ןוא

 ןָאט םורב ַא לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא טלָאװעג בָאה ךיא
 - ןסירעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,רעב א יוװ ,ןירַא טכַאנ רעד ןיא
 !הָאַאַאו ,הההאוו :ןָאט ךאמ א ןוא ,טייק רעד ןופ
 ,עיניל רעד ףיוא ןטנוא ןדיז וויטַאמָאקָאל ַא טרעהרעד בָאה ךיא יו

 ןרעטמַאל ַא טימ רעלּפוק ַא יו ןעזרעד בָאה ךיא ןוא
 . . ןַאבטכַארפ רעד ןופ זובאק ןפיוא ,ןטרָאד ןכיוה םעד וצ ןלַאנגיס םיג
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 ! סענַאגַאװ ןופ רעלּפוק ,ןטרָאד ,יעה
 עלעקטונימ ַא ףיוא סענָאגַאװ יד זָאל
 ,(ןפיױלטנַא טינ ריד ןַא טעוו ןָאגַאװ ןייא ןייק)
 : רבח ַא ןופ דייר יד סיוא ךרָאה ןוא
 ,ןשטעווקעצ טשינ ןגרָאמ-טנייה ךיד ןלעוו סענָאגַאװ ייווצ ביוא זַא ,טוג ךָאד סייוו ךיא
 ,ירנעה ןַאשזד רעדורב ןרעטלע ןייד טשטעווקעצ ןבָאה ייז יו
 ,טיורב ןָא ,טעברַא ןָא ןביילב יאדווַא וטסעוו

 ,רעטניוו וצ טייג עס יוו ױזַא ןוא
 ,טייהרעקידנעייטש ,טנאװ רעד וצ זָאנ רעד טימ ,ירעואב רעד ףיוא ןפָאלש וטסעוו
 ,רעבמעצעד-רענמעווָאנ ןיא קרָאידוינ ןלַאפַאב סָאװ ,ןטניוו עשינלזנ ןופ ןציש וצ ךיז
 | ,ךעלסעפ יד ןופ לַאפּפָא וטסעוו ןסע ןוא
 ; םולב ןטָאזרַאפ ןוא ןרערט ,ץכעייּפש ןרעטכינ וטסעוו ןעננילש ןוא
 .גייטשלנייפ ַא ןיא ןרעב יו ענעשעק ןיא ןטסיופ עטרַאה יד ןטלַאה ןוא

 ןעשטשילב ןלעוו (? רעלּפוק ,וטסרעה יצ) דייפרעוויר ףיוא ,ָאדָאד ןוא
 ,רעזייה-טנעּפ ענרעזעלג ערעזדנוא ,רעמיטכייר ערעזדנוא
 ,ןציּפשנפלא ,םעקינָאמראה ,ןלַאפ-רעסאו ענרענייטש ערעזדנוא
 | ,סרעײלשּפָאק עשיניאודעב
 ,רעטצניפ ןייז טעוװו רעטצנעפ ענעלָאטשירק ,עקנאלב ךס ַא ןיא
 .קיטכיל ןכַאמ לָאז ןעמ ןעמעוו רַאפ ןייז טשינ ןטרָאד טעוװ רענייק לייוו
 ,סעקשירטעּפ ,ןרעמ ,םעױשּפאּפ ,ץייוו ,ןביורט םענָאגאװ עצנַאג
 ןדיירסיוא ןָאק לױמ ַא סָאװ ןוא םסענַאנַאב ,ןטכורפיּפיירג
 .ןיירא ןָאסדָאה םעניא ןפרַאו ןעמ טעוו
 .(ןגָאז טשינרָאג ןוא ףיש ַא ןיא ליומ'ס ןשיוװּפָא ךיז טעוװ ןָאסדָאה רעד)
 ? אה ,ןַאט וטסעוו סָאװ ,ןענַאבנזייא ןופ רעלּפוק ,ָא ,ךיד ךיא גערפ ןוא

 ! סעּפע וט ,ןענאבנזייא ןופ רעלּפוק ,ָא

 ,טנַאװ רעד וצ זָאנ ןטימ ,טייהרעקידנעייטש ירעואב רעד ףיוא ןפָאלש וטסלָאז סָאװ וצ

 ?וויירד דייסרעוויר ףיוא טעב ךייוו ַא ןיא רעזייח עקיטכַארּפ ןיא ןפָאלש טסנָאק וד זַא
 ,טיורב ןקורמ לקיטש ַא ךָאנ ץרַאה סָאד ןייגסיוא ריד לָאז סָאװ וצ

 ?ןביוט ענעטָארבעג טימ ןענַארָאטסער ליפ ױזַא טסָאה וד זַא

 קיטשרָאד ןײנמורַא וטסלָאז ,ןענַאבנזייא ןופ רעלּפוק ,ָא ,סָאװ וצ

 קָאטשנייװ רעד םטילב דנַאל ןייד ןיא זַא ,טכַאמשרַאפ ןוא

 ? םיורגלימ רעד ןוא

 ,טנעס א ןעלטעב ןוא טנַאה יד ןלעטשפיוא וטסלָאז סָאװ וצ

 ? טנעה יד ןיא ריד ייב זיא טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ דלָאנ סָאד רָאג זַא
 ! ךיד קנעדַאב ,ןענאבנזייא ןופ רעלּפוק ,ָא

 ,קנאדעג םענעלָאטש טימ קנַאדעג םענעלָאטש ףיונוצ-לּפוק

 ,ךיז טנעוַאב ןַאבנעקנַאדעג ןייד גנירג יוו קרעמ ןוא

 !ןסלער עטיור עקיצנַאלג ,עקישטילג ,עטַאלג רעביא

 . .. .!לאנניס א ביג ןרעטמַאל םענעביוהעגפיוא ןייד טימ
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 טירטס ןָאטגניוװיר

 (טצריקעג)

 ףיונוצ ךיז ןעמ טמוק טכַאנרַאפ תבש

 ,טירטס "קיסע, ףיוא בוטש ןיא ןַאמסדנַאל ַא ייב

 ןַאמסדנַאל ןטסגניי םעד רעטנורַא טקיש'מ
 ,ריב סרעשטיּפ עכעלטע דךָאנ
 .ןקעטש ןגנַאל ַא ףיוא טעליצעגנָא

 ערעדנַא'ס סנייא ךיז ןעמ טנעייל ךָאנרעד
 | .םייה רעד ןופ ווירב יד
 ,בר ןיא ךיז טנָאמרעד'מ
 ,טחוש ןיא
 ,בייוו ןיא

 ,רעדניק יד ןיא
 ערעדנַא'ס סנייא ךיז טזייוו'מ
 ,סעשטקיּפ עמזיילגעג יד
 ךיז ןופ ןעמונעג טָאה'מ סָאװ
 לכיב טלעטשעגפיוא ןַא ןיא רעגניפ ַא טימ
 ."ןיעשטמישטאוו, רעטלעטשעגסיורַא ןַא םימ ןוא

 טרָאװ סרעסיז ןייק ןוא
 ןעוועג טינ זיא "ּפָארוי, יו
 .ןדיי רעטירטס ןָאטגניוויר יד ייב

 ...! ּפָארוי ,ּפָארוי ,ךַא

 ...ּפָארוי טשינ זיא'ס

 ,ךענעה בר ,ךאז יד רימ גוט סָאװ
 ּפָארוי עקַאט זיא ּפָארוי
 ...עקירעמא עקַאט זיא עקירעמַא ןוא

 , . . ?ּפָארוי ןכיילגרַאפ וטסנָאק יו

 ,ּפָארוי ןיא
 . . . םעטָא ןַא טיג'מ ןוא ליומ'ס ףיוא טכַאמ'מ זַא

 . . . תולכ עשיּפָארוי
 . . . תורות-תחמש עשיּפָארוי
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 . םירעבַארטס עשיּפָארוי
 . םיתינעת עשיּפָארוי
 יירשעג ַא טיג ריא זַא ּפָארוי ןיא
 . "! טנערב יס,

 . . . ןייג ןצ ןיהואוו ָאטשינ זיא עקירעמַא ןיא

 -- ןייג וצ ואוו טשינ טָאה שטנעמ ַא זַא ּפָארוי ןיא

 . טשינ רע טייג

 קעװַא ךיז טלעטש טנעדומס ַא זַא ּפָארוי ןיא
 . שטהַאד טדער ןוא

 : ןטגָאז ּפָארוי ןיא
 "רעגייז רעד ייווצ בלַאה זיא'ם;
 : ןטגָאז ָאד ןוא
 . "סנייא ךָאנ בלַאה זיא רעגייז רעד,

 ןשרַאק זיא ןשרַאק זדנוא ייב
 ! ליפ ױזַא רָאנ ןעמ טָאה יאוולח ןוא ןלערַאמ ןוא לשנייוו ןוא

 : לָאצַאד = םירעשמ ןענייז ןשראק ַאד- .

 ך ע ? ךייא טעב'כ ,"םירעשט , ןופ "ןטק ּפםקעי ןעמ ןַאק סָאװ

 .שמַאּפ ַא טינג דמלמ א זַא ּפָארוי ןיא

 ! ןיוו אק יצ ,קירעבמעל ןייק טרָאפ ןעמ זַא ּפָארוי ןיא

 ,רַאדנַאשז א זיא ןַאמסילָאּפ א ּפָארוי ןיא
 לטיחה ַא ןיא טייג רע ןוא סקיב ַא טגָארט רע ןוא
  ,ןרעדעפ עשירענָאה טימ

 / בנָנ ַא טּפַאכ רע זַא ןוא
 .םיא רע טומ ,ךעלעטייק ןַא םיא רע טוט
 . יּפַאק 8 .ןַאמסילָאּפ ַא זיא ןַאמסילָאּפ א ָאד ןוא

 ןיירַא טייג ןעמ זַא ּפָארוי ןיא
 ! טק-עמש -- קיײטּפָא ןַא ןיא
 . רָאטס-גָארד א ןיא ָאד ןוא

 ירפ רעד ןיא סױרַא טייג'מ זַא ּפָארוי ןיא
 . ירפ ךָאנ זיא'ס קוק א טינ'מ ןוא סױרַא ןסיורד ןיא
 ,ןרָאפ ץעגרע ליוו עמ זַא ּפָארוי ןיא
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 . עקירעמַא ןייק ןטרָאפ . . . טיײרלָא
 , ?עקירעמַא ןיא רעבָא

 ,שיפ עשיּפָארוי עלעקיטש א ּפָארוי ןיא
 . רעסַאװ-םענורב קנורט א ןוא

 ןיירַא טמוק'מ ןוא סױרַא טייג עמ זַא ּפָארוי ןיא
 . ןיירַא בוטש ןיא קירק

 ירפ ץנַאג ןגיוא יד ףיוא ךַאמ ַא טיג עמ זַא ּפָארוי ןיא
 . !ּפָארוי יס זַא םעז'מ ןוא
 ,ג ! ? ןכיילגרַאפ וטסנָאק סָאוװ !ּפָאר-וי ,ונ

 יי יי יא טיט יעקקא יטטטטג2 טא{ טא היט ההוא יע יי ,,......,{ 2226 2

 סעומש רעקידתבש רעד ךיז טניוו ױזַא טָא

 .טירטס "קיסע, ףיוא טיילסדנַאל עשיּפָארוי ןופ

 ,לזערג שירפ ַא ןיא ךיז טנַאמרעד'מ

 ,גיצ א ןיא

 . ןיבר םעניא

 . טסימ לגרעב ַא ןיא

 ?ןעגנַאטשצלַאז, טימ טסייברַאפ מ ןוא ריב טקנירט'מ

 ,םורדרעב רעטירטס "קיספע, רעד ןיא

 ,םייה רעד ןופ טייוו ךעלקערש ױזַא זיא סָאװ

 דייר עשיּפָארוי טדער עמ ןוא

 ,תומולח עשיּפָארוי טניּפש'מ ןוא

 .ןפלעה ןיוש לָאז טָאנ : ךיז טשטניוו עמ ןוא

 . עקירעמַא סָאד ןעמוקרעביא ןיוש לָאז'מ

 ךיז טרעהרעד סע יב ,גנַאל ױזַא

 ּפיטיזעג ןופ עלעשטסיווס ןיילק ַא

 ,למעלפזעג ןעיולב ןיא שינרעטיצ ךַאוװש ַא ןוא
 ,סיוא טיינ זעג יד ןוא

 ,סענעשעק יד ןיא ןכוז עלא ןו
 רעדָאוװק ןשינַאקירעמא ןַא טָאה'מ יצ
 . ןפרַאװאוצנײרַא ףיוא
 "רעטימ , םעד ןָא טיצ עמ ןוא
 . גנַאב ןוא קיטכעל רעדיוו טרעוו עס ןוא
 ,טייוו ןוא --- דמערפ ןוא
 ,םייה רעד ןופ טייוו ךעלקערש ױזַא
 !ּפָארוי ןופ טייוו ךעלקערש ױזַא



 ר ע לטַא ק .ש
 1885 םורַא ןריובעג
 עקירעמַא ןיא טבעלעג

 ןיימ

,1 

 ,עמאמ רערעייט ןיימ ןופ םיורמ ריא

 ,ץרַאה ןיימ טקיטולכ ךעלרעמַאי ןוא

 תונורכז ןופ םָארמטש רעקידנענערכ ַא

 .ץראמש ןוא טעמוא טימ ןָא ךימ טליפ

 ןקעדראפ סנטָאש עקיטכַאנ יד
 . . . דימ םוא ןכירק ןוא --- םינּפ ריא
 רימ טנניז יז ,לטעב ןיימ ףיוא גיל ךיא

 . . . דיל ךעליירפ א ןבעל ןופ

 ע מ ַא מ

 ,טנגוי ןיימ ןגיױלפרַאפ ןיוש זיא סע
 ; געט עקינוז ,עקיטכיל יד
 רעטצניפ רעד ןיא םורַא עשזדנַאלב ךיא
 . . . געוו ןיימ ןעניפעג טינ ןָאק ןוא

 ,עמַאמ ערעייט ,יוא ,זדנוא טָאה סע
 .טדיישעצ ,רערעווש רעד ,לזמ רעד
 ?ןבעל ןיימ ןרעיודאב טעוװ רעוו !ךַא
 !? טוט ןיימ ןנָאלקַאב טעוו רעוו !דךַא

.2 

 ,ןעזעג עמאמ ןיימ םולח ןיימ ןיא בָאה ךיא

 ; ןגיובעג םעניימ רעביא ּפָאק ריא

 ,ךיז וצ עביל םימ טעילוטענ ךימ טָאה יז

 .ןגיוא יד ןוא ליומ סָאד רימ טשוקעג

 טרַאצ יז טָאה ,טסורב ריא וצ טסעפ קידנעקירד ,ןוא
 .ןרעטש םעד ןוא רַאה יד רימ םעלגעג
 "ףדניק ןיימ ,עמַאמ עקניטלַא ןייד ךָאנ טסקנעדעג;
 | .ןרערמ ןופ יז טקיטשרַאפ טָאה טנערפעג

 טנַאקעג סָאד טָאה רעוו ! עמַאמ ,ָא ,עמַאמ ,ָא,
 ? ןדיישעצ זדנוא גנַאל ױזַא ,ךַא ,גנַאל ױזַא

 ,ןייא ךאז ןייק ריד ןָא ןבעל ןיא רימ טייג סע

 "! ןדיירפ ןייק ןופ ריד ןָא טינ סייוו ךיא
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 ,דניק , :יז טָאה טגָאזעג ,ךעלטרעצ ךימ קידנשוק ןוא

 "! ןעמַאזוצ דימת ןייז ןלעוו רימ

 -- -- -- טכַאװרעד בָאה ךיא ןעוו ןוא

 ןייז לָאז ןטלָאשרַאפ

 . . .!ץמַאמ ןיימ רימ טביור סָאװ ,לַאזקיש ןיימ
105 

 י ד

 ,סַאלב ןּפיל יד ,רַאד ןקַאב יו
 ;םַאנ זיא םייווש ןופ ןרעטש רעד ןוא
 ,ןגיובעג ּפָאק ריא ןישַאמ רעד וצ
 -- ןניוא עריא ןופ קילב רעד טָאמ
 -- טיינ ןוא ,טיינ ןוא ,טיינ ןוא טציז יז
 . . . םייוו רעטצנעפ ןכרוד לטניוו ַא
 ןיירַא לַארטש א ךיז טימ טננערב רע

 . . . ןייא םיא רָאה עריא ןיא טכעלפ ןוא
 דימ זיא סָאװ ,רעּפרעק ריא טליק רע

 : דיל א טמיור . ..טעברַא רעד ןופ
 ,טולב ןייד טניוז ןוא ,ןיילק --- לדָאנ ןייד,
 .םומ ןוא טפַארק ןייד ריד ןופ טביור ןוא
 ? ךָאטש רעד זיא טנווייל ןיא --- טסניימ וָד
 ! ךָאל ַא ץרַאה ןייד ןיא ךָאד זיא סָאד
 ,טּפַאלק ןוא טּפַאלק ,לדער סָאד טיירד סע

 ! טּפאצ רענייב ענייד ןופ טפַאז יד
 ,טרַאד יז טסורב יד ,טעשזירג ןצרַאה ןיא
 ? טרַאנרַאפ ָאד ךיד טָאה רעוו ,גָאז ךיא
 : קילב ןוא ףיוא ןניוא יד ביוה רָאנ
 ! קילנ טימ לופ זיא טלעוו עצנַאנ יד
 ,טילב ןוא טבעל ,טסקַאװ ןוא טצָארּפש סע
 ,טילנ ןוא םפוד ןוא טננילק ןוא םגנניז ןוא
 טלַארטש ןוא טנייש ,טננירּפש ןוא טפיול
 ,טלַאש ןוא טכליה ןוא טשיור ןוא טזיורב ןוא
 ,טפארק סטנגוי טימ םייג גנילירפ רעד
 ! טפַאשַאב ,טקילגַאב ,טשירפַאב ,טבעלַאב
 : םיירב יא ,טייוו יא ,םורַא עז ןוא
 ! טייק ןייק ַאטינ ,םיוצ ןייק ָאמינ

 ויר ַא טיי נ

 ,געװ ןעיירפ ַא טָאה ץלַא ןוא

 . . . געמ ץלא ןוא ליוו סָאװ ,םומ ןוא

 ,טרַאּפשרַאפ טסציז ,רַאנ וד ,ךַא . ..וד רָאנ

 . !טראדרַאפ ,טכַאמשרַאפ ,טמַאצרַאפ

 ,גרַאב ןופ ץיּפש םוצ רימ טימ ףױלטנַא

 ! גרַאק טינ זיא סע :ּפָארַא קוק ןוא

 טסורב ריא ריד טקערטש דרע-רעטומ יד

 ! טסול ןוא ךיד ןבעל םוצ טפור ןוא

 ,ףייר ןיוש דלַאב זיא םי-ןרָאק רעד

 ! ףייטש עסָאק יד טנַאה ןיא טלַאה רָאנ

 בולב סָאד טנרָאז טינ ,זָארג סָאד טנרָאז טינ

 "! םוק ,ךַא !םוק ,ךַא !גרָאז טינ וד ךיוא

 ,טמיור לטניוו רעד ,םייוו לטניוו רעד

 . .. טמיורט ןוא טעלג ןוא טעב ןוא טפור ןוא

 ,ייברַאפ דניוושעג טפיול לניופ ַא

 יירפ ןיב ךיא : ריא טגָאז ,ךיז טכַאד ,ןוא

 ,ךיוה טלּפַאלּפ ןוא טמושז לקושז א

 !ךיוא לקושז רעד ריא ןופ טכַאל רע

 רעטצנעפ ןכרוד ןעננירד רעטנזיוט

 ;רעטסנעּפשענ יו ,ןעננאלק-םגנילירפ

 ,חוכ טימ ץרַאה ןיא ריא ןרַאּפש

 ; חומ םעד ריא ןעלמוטרַאפ ןוא

 ,ןעמַאלפ טימ טולב סָאד ריא ןדניצ

 ...ןעמס ,ןּפוצ ,ןסייר ,ןענערב

 .םנייוו ןוא טנייוו ןוא ץרַאה ריא טקנעב'ס

 ! טםיינ ןוא טיינ ןוא . . . ! טדימשעגנ זיא יז



 ץ רַאווש .י/ יי
 1885 ,רעבמעטּפעס ןט5 םעד ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 5 א
* 

 -- םדיישעגנ םייח רעטלַא רעזדנוא ןופ ךיז ןבָאה רימ

 . . טייורַאפ טייוו ןופ רעהַא זדנוא טָאה טניוומערוטש א

 ,ןזָאלעג טרָאד עמאמ עטלא ןַא ואוו רענייא טָאה'ס

 .ןזָארג ןשיווצ רבק סנטַאט א טָאה רענייא ןוא

 ,טקירדעג ייוו טימ ץרַאה סָאד טָאה םענייא ךעלטיא רָאנ
 ,טקיטשעג םומש ןרערט ןכָאה םענייא ךעלטיא ןוא
 ןטייז יד ייב רעדניק ,סעציײלּפ יד ףיוא ךעלקעּפ טימ
 . . . ןטייוו רעד ןופ תונורכז טימ --- עדמערפ ןסַאג ןיא

 ,דרע לפייה ַא טכַארבעג רעהַא טָאה ץעמע ןוא

 ; טרערטַאב גיוא סנדייז ןייז ןופ רפס ןטלַא ןַא

 ,רעיורט ןטלַא ןפיט ַא קילב ןיא ,רעצ ןליטש ַא

 .רעיוא ןייז ןיא ןצפיז ערעווש ןופ לוקרעדיוו ַא

 ,םיוב ןטלַא ןופ גייווצ א יוװ ,ןסירענּפָא ןוא

 ; םייה עיינ רעזדנוא ןעיוב ךיז רימ ןבָאה ןעמונעג

 -- ןטינשרַאפ ץרַאה סָאד ,טרָאד זיא םאטש רעטלַא רעד

 . .. ןטימ רעד ןיא סוניקוא-םי רעטיירב רעפיורג רעד

 סױרַא טצָארּפש סָאװ ,סגנוי א עלעמיוב א יווװ ןוא

 ,םיוש םרעטומ ןָא ,זלעפ ןטרַאה ןופ

 -- ןעיצ ךיז עטשלחראפ ךעלענייווצ טימ טמענ סָאװ

 . . . ןעילב ןופ טייצ רעזדנוא ןזעוועג ָאד זיא ױזַא

 טפאז עיינ ,ןֿפָאלעג ַאד ןענייז ןרָאי ןוא

 .טפַארק-סנבעל טימ טמָארטשעג עלעמיוב ןכרוד טָאה

 ,רעדינ רעד ןיא ןבָארגעג ךיז ןבָאה ןעלצרָאוװ יד

 .רעדיל עיינ ןבָאה ןעגנולקעג ּפָאק םעניא ןוא
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 םייה עיינ יד

 (טנעמגַארפ)

 ,רַאבטכורפ ןוא טעפ ָאד דנַאל סָאד זיא 0

 ; םיוש ןייז ןיא סע טגָארמ תורצוא

 ,טנגוי ןיא שירפ ָאד דנַאל סָאד זיא'ס

 ,םיורג ןוא ךייר ָאד דנַאל סָאד זיא'ס

 -- תורצוא טימ לופ ָאד דנַאל סָאד זיא'ס

 ;לָאטש ןוא דלָאנ ,רעּפוק ,ןזייא

 ןלַאפרעסַאוװ-רעבליז ןלַאפ'ס

 .לָאט ןיא ּפָארַא גרעב יד ןופ

 ,ןכייט עפיט טָאה דנַאל רעזדנוא

 ;שיפ טימ לופ ןכייט ערָאלק
 ,ןעלמיה ןכיירגרעד גרעב עריא
 .שירפ ןענייז ןלָאט עריא

 -- ןסָאגַאב דנַאל סָאד ןוז טימ זיא'ם
 .ןירג ןענייז רעדלעפ ענייז
 ,רעטכעט ענייז -- עקראמש ,עקנילפ
 .ןיז ענייז --- קיטומ ןוא ץילָאטש

 ,ןסקַאלעּפוב --- םיריערּפ יד ןיא
 ; דרעפ עדליוו סענובאמ ןוא

 ןטשרעג ןוא סיאַאמ ,ץייוו טימ ןוא
 .דרע עצנַאג יד טקעדַאב זיא

 ,ַאקעבַאט ריא אינישזדריוו טיג'ס
 ,ןייוו ריא --- עינרָאּפילַאק
 ןצנַארַאמ --- אדירָאלּפ ןיא ןוא
 .ןייש-ןענוז ןיא טיור ןעילג

 -- ןפיש ןפמַאד סנפַאה יד ןיא
 ,טייוו ןוא סיורג לדנַאה ןייז טילב'ס
 ,ןעמוק ןשטנעמ ןענָאילימ ןוא
 .טייז רעדעי ןופ ָאד ןעמָארמש

 ,ןזיר ןענייז ייז טעטש ענייז
 ; טכַאמ-רעביוצ טימ םיוא ןסקַאװ
 ןטפול רעד ןיא ןוא דרע רעטנוא
 .טכַאנ ןוא גָאט ןענַאב ןעילפ

 ןקירבַאפ עקיזיר ענייז
 . . . דימ טינ רָאג לָאמנייק ןרעוו
 קיפיסַאּפ םוצ קיטנַאלטַא ןופ

 , !דיל ןזיר סיורג ןייא טגנילק

 רעווקס םעהטעשט ףיוא םלוע-תיב ַא

 -- םלוע-תיב רעטלַא ןַא טגיל קרָאי-וינ ןופ ץרַאה ןיא
 ,ןייש-ןוז ןייק ןוא יוט ןייק טינ םיא רעביא טלַאּפ סע
 ,ןסָאלשעג םיא םורַא ןעייטש ןרעיומ רַאנ
 .רדנ רענרעזייא ןַא םיא טמַאצרַאפ טנרָאּפ ןוא
 ךיז טגיוו רָאנ רעטרַאדרַאפ א םיוב רעקיצנייא ןַא
 .םירבק יד רעבירַא ןגייווצ ענעקורט טימ
 טמערַאיל סע .ןוא טשער'ס רַאנ -- ןעלגיופ טינ ןעגניז טרָאד
 .תולוק רעטנזיוט רעטרעדנוה טימ םיא םורָא
 ,רעדליּפעג טימ ייברַאפ ןעיַאװמַארמ ןגָאי םע
 .ןשטנעמ ןופ תונחמ םימ ןבעל סָאד טלבריוו'ס ןוא
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 -- ןלַאפעגוצ םיוצ םענרעזייא םעד וצ ךיא ןיב
 . . . ןלַאפַאב ארומ עכעלטעג א ךימ זיא'ס ןוא

 -- ןבירעצ ןוא טשיוורַאפ תויתוא יד טָאה טייצ יד
 ןבילבראפ טינ רוּפש ןייק ,רכז ןייק טינ זיא'ס ןוא
 רענייב עטנלע ערעייז סָאװ ,ענעי ןופ
 ,רעניימש יווװ ןטנוא ָאד ןניל ענעסעגרַאפ
 -- םיתילמ ,ןעלטיק ןיא טלקיװרַאפ ןוא טליהרַאפ

 . . . םיתמה תיחת ףיוא ןטראוו ןוא ןטראוװ ןוא

 -- ןעמונעגנָא רעצ רעקיבייא רעד ךימ טָאה סע
 .ןעמואוושראפ ןרָאװעג ,לּפענ ןיא יו ,ץלַא זיא'ס

 למירד ןיא ליטש טגיל סָאו הבצמ רעדעי ןופ
 ,למיה םוצ זיב ךיוה ךיז ןסירעג טָאה לוק א
 ,תוללי ןוא ןייוועג ךרוד ,סַאג רעד ןופ שער ןיא
 ... תולג רערעטצניפ רערעטיב רעד טָאה טכַאוװרעד
 ןטעלעקס ,רענייב ןָא רענייב ןבָאה טּפַאלקעג

 ...ןטעבעג ןוא טכולפעג ןוא טנייוועג ןבָאה ליטש

 ?ןענַאו ןופ ןוא רעהַא ןבירטעג ךייא טָאה רעוו

 ?ןענַארַאמ עטצעל יד ןעינַאּפש ןופ סָאד ריא טייז

 ,ןעמאזוצ עטשטנעבעג-עטכולפרַאֿפ קיבייא ריא

 ?ןעמי ןוא ןעמאלפ ךרוד ןסיוטשעג ךייא טָאה סָאװ

 ןגיוא עשרעלדָא טימ עצלָאטש יד ,ךייא עז ךיא

 . . . ןגױצרַאפ ןעעפ-אד-אטיוא ןופ ןעמאלפ ןיא

 ןליוהרַאפ ירדנ-לכ ןופ טכַאנ ןיא ךייא עז ךיא

 .ןליוה ערעטצניפ יד ןיא דניק טימ ןוא בייוו טימ

 .ןעגנַאזעג ןוא ןייוועג רעטיב רעייא רעה ךיא

 .ןעגנַאלק יד ןטייק ןוא ןדרעווש יד ןופ רעה ךיא

 -- םירבק ערעייא ָאד ןעייטש ענעסעגרַאפ
 ,םערָא ױזַא ייז ףיוא תובצמ עיורג יד
 למילב ןייק טינ טילב סע ,לזערג ןייק טינ טסקַאװ סע

 | ,למיטעג ןדליוו ןדנזיורב ןקיביײא ןיא
 ןגיוב ךעלקינייא ערעייא טינ ןעמוק סע
 . . . ןגיוא יד ןיא רערט א םימ ןייטש ם'נוצ ףיט ךיז
 -- רענייב ערעייא ךָאנ שידק ןייק טינ טגנילק סע
 רענייק ןוא ,שינכעדעג סמענייק ןיא טינ טבעל ריא
 ןטארראפ ןענייז'ס יוו ,טינ לָאמוצ ךיז טכַארטרַאפ
 . .. . ןטארנ יד רעטניה ָאד ןניל עכלעוו יד טָא
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 ,ןשטנעמ ןופ תונחמ טימ טלבריוועג טָאה רעווקפ רעד

 ,טמערַאילעג ןוא טכַאקעג ,ןעירשעג טָאה סָאג יד

 -- ןעננוזעג רוכיש ַא טָאה קנעש םענעפָא ןופ

 רדנ םענרעזייא םעד ךרוד סױרַא ,טנלע ןוא

 .םלוע-תיב רעטסיװרַאפ רעטלַא רעד טָאה טיורגעג

 "יקָאטנעק , ךוב ןופ

 (ןטנעמגַארפ)

 -- טערט ךיא רעכלעוו ףיוא ,דרע יד ךיא בי?
 ,טעפ ןוא רַאבטכורפ ןוא דרע יד זיא שירפ

 ,דלימ ,קיבינכַָאנ ױזַא ,דרע עשלדיימ

 .טליק יז ןוא זָארג ריא טימ טירט עניימ טשוק

 ,קאמשעג-לּפע דייווענניא ריא ןופ טכיוה

 ,קַאב ןיימ ןטעלנ ןוא ךעלטניוו יד ןעכָאפ

 -- טולב טימ טקילײהרַאפ טינ דרע יד זיא'ס ,סייוו'כ

 ,טור ןוא עטַאט ןיימ שרעדנַא ץענרע טגיל'ס

 ,קימש ַא זיא דרע ריא ןופ דניק ןיימ רעבָא

 .קילג ריא ןופ טקילנַאב זיא ,טכיל ריא ןיא טכיול
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 -- יקָאמנעק ןופ ןכַאלּפ עטיירב יו
 ; םעטָא ןטראצ רעייז ךיא ליפ ןיוש

 - ,ןטכױלַאב ןוז רעייז ךימ טָאה ןיוש

 ,טמרישַאב םיוב רעייז ךימ טָאה'ס ןוא

 ,רעדנַאװ ןופ לקינייא ןַא ,ךיא ןוא

 עמיל ןיא טריּפשרעד טלעוו סטָאנ טָאה סָאוװ

 רעדלעוו עקיטעמוא עריא טימ

 -- ןכייט עקידווענה עיולב ןוא

 טננוי ןופ לעווש ןיימ ףיוא ךיז בָאה ךיא

 ,ןענופעג קרָאי-וינ ןופ םָארטשלאמ ןיא

 - ,ןַאסדָאה ןלעג ןופ גערב ןפיורג םייב
 ןעמָארטמש יד ףיונוצ ךיז ןסיג'ס ואוו

 ,.רעמיירב רעד טלעוו רעסיורג רעד רָאנ ןופ

 ןביל טנרעלעגסיוא ךיז בָאה'כ ןוא

 ; ורמוא ןדליוו קיבייא ןסיורנ םעד

 ,ןלאװ ענייז ןופ ץירּפש א ןעוועג

 .ןצילב ענייז ןשיווצ ץילב א

 ןרָאװעג רימ רע זיא רעייט זיב

 .עטניזאב ןוא רעניז ענייז טימ

 ,ןקילג ןוא ןקילגמוא ענייז טימ

 ,תולד ןוא רעמיטכייד ענייז טימ

 ,לבוי ןוא ץכערק ןטקיטשרַאפ ןייז טימ

 ןקרַאּפ ןיא טסבראה ןזָאר ןייז ביל ךיא

 ;ןסָאנעג זנַארב ןופ ןוא רעּפוק ןופ

 .ןעלמיה עיולב-םעראוװ ענייז טימ

 ,יזריושזד-וינ ןופ גערב-םי םעד ביל ךיא

 ןלַאוװ יד ןָא ןנָאלש קיבייא ואוו

 רעבירַא ןירג ןופ ךיז ןסיג ןוא

 ,ןעיולב-לקנוט ןיא ןוא יולב-לעה ןיא

 .ןציּפש עקידלרעּפ טימ טמױזַאב

 ,ןעיורג טמענ ּפָאק ןיימ ןעוו ,רעטציא ןוא

 ןכַאלּפ רעקָאטנעק יד ףיוא ךיא ייטש
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 קינַאג ןיימ ףיוא ָאד רימ וצ טייגרעד למיה ןעיולב ןכייוו רעייז טימ

 ןעגנאלק יד ןוא ,ןעשזריה סָאד דרעפ ןופ ,טייקמייו רעטמיוצעג טשינ ,רעטיירב ןוא

 ,עטרַאצ ,עכייוו ,ןענילָאדנאמ ןופ ,סנגרָאמירפ עקיטכיל עשירפ טימ

 קיטסול ןכָארברעטנוא ןרעוו סָאװ רעדלעפ-קַאבַאט עטיירב ענירג טימ

 ןכַאל קיבכליה קיטרַאנגיײא טימ .ןזָארג ענירג-ךעליולב סעקנָאל ןוא

 .רעדניק-רענענ ץעצראווש עסיורג ןופ ,טנעַאנטנרעטשרַאפ ,טכענ יד ןיא ןוא

 ןענכ דנַאל םעיינ ןיא

 גָאט ןקידרעמוז ןרָאלק ןשירפ ןיִא
 ,םנזייא ןופ זארבעג סָאד ןעגנולקעג ךיוה טָאה

 גרַאװכורב טםימ ןעוועג לופ זיא ףיוה רעטיירב רעד

 ,םנזייא עקידלמיש עטלַא רעקיטש טימ

 ,רעשעלפ עטלַא עטביױטשרַאפ רעטנזיוט טםימ

 טצנַאלנעג ןירג ןוא ןרעבליז ןבָאה סָאװ

 .ןוז רעקידמורד רעסייה ןופ ןייש ןיא

 ,ףיוה ןיא טקיּפעגמוא ןבָאה רעניה ןצוט ַא

 ןרָאּפש טימ ןַאה רענאנאלאג רעד טָאה'ס ןוא

 - .טריטשומ ייז ןוא ,קידנסחי ךיז טריּפשעג
 טרעגלאװרַאפ ןעוועג זיא רעייש רעטלַא רעד

 .ןייבנדרעפ טימ ,ריּפַאּפ טימ ,סעטַאמש טימ

 דיר רעּפרַאש רעד זָאנ ןיא טצעזעג טָאה סע

 ,ןלעפ עטצלאזעג עטקיטולברַאפ-סַאנ ןופ

 ,טעמושזעג זיײװסנקלָאװ ןבָאה ןנילפ ןוא

 ,ףיוה גנַאגניײרַא םייב הברוח עטלַא יד

 ,םורק רעד ןיא ןלאּפש טימ טרַאּפשענמורַא

 ,ןביוש עקנַאלב עריא טימ טצנַאלנעג גנוי טָאה

 ,ןעמיוק םעיינ ריא ןופ ןזָאלבעגנ ךיור טימ

 רעייש ןטלַא םעד ןופ ןטָאש םעד ןיא ןוא

 :ןרוגיפ ענעגיובעג ייווצ ןענייז ןענַאטשענ

 ,ינק יד ףיוא רעגענ רעצרַאוװש רעפיורג א

 גנוצ עמיור יד ,קידנעצנַאלנ ,טעקַאנ-בלַאה

 ,ןייצ עקידנערישטש יד ןיא ןסיברַאֿפ

 ,טנעה יד ןיא ןזייא ןַא קידנטלַאה טסעפ

 ,ןזייא ןפיוא םענזארבעג דיי רעד טָאה'פ ןוא

 ,ןגָאלשעג ןוא רעמאה ןרעווש םעד טגניוושעג

 ןלַאפעגסױא רעמַאה רעד זיא'ס ןעוו ,לָאמ ךעלטיא ןוא

 -- ןזייא ןעיורג ןָא ךיז ןנָאלשעגנָא ןוא

 ,טּפַאכעג קירוצ ףיוא רענענ רעד ךיז טָאה
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 ןגיוא ערעווש עטיור יד טזָאלעגּפָא טינ
 .םפול רעד ןיא רעמַאה ןקידנעילפ ןופ
 ,טנערבראפ ןעוועג זיא םינּפ סנדיי םעד
 ביומש ןופ זיא לדרעב קיציּפש ןוא לעג סָאד
 ןגיוא יד ןבָאה ראפרעד .טצרַאושרַאפ ןעוועג
 .טכיל ןעיירפ רעדנַא ןַא רָאנ ןעמוקַאב

 ענעדיי עקידענייווש עסַאלב עכיוה יד

 טפָא טנעלפ ,ּפָאק ןפיוא לטייש ןצרַאוװש ןיא

 ןכוזפיוא וצ בומש ןופ ןפיולסיורא

 ךיז רֶע םוט ָאד .עלעקנַאי םעניילק םעד

 ,ןזייא עּפוק רעכיוה רעד ףיוא ןביילקרַאפ

 ,רעמנורא ךיז ןעמ טביילק יו קידנסיוו טשינ

 סנקלאב ץלָאמש יד ףיוא רע טריצַאּפש ָאד ןוא

 ,לָאװ ןיא טגנירּפש ,רעייש ןטלַא ןכיוה ןופ

 .ןכערב וצ ּפָאק םעד ,סעקלעשזָאק טרָאד טכַאמ ןוא

 גרַאק ןפיוא רָאג םיא יז טפערט לָאמטּפָא ןוא

 .רענענ ןקידנעצנאלנ ןבָארג ןכיוה ןופ

 ןָא םיא טביירמ ןוא ,קרַאק ןפיוא םיא טציז ָאד

 ,ךעלסיפ עניורב יד טימ םיא ןיא טענירד ןוא

 .ןושל ןקידחנושמ ַא טרעדיױלּפ ןוא

 ,ףיוה ןרעביא טפיול ןוא טצנַאמ רענענ רעד

 םיפ עצראווש ןוא ענרעזייא טימ טגנירּפש ןוא

 ,םנזייא עקידעכעטש ןוא זָאלג רעשעלפ ףיוא

 ,טרעטיצ ,ןייא ץרַאה סָאד טלַאפ ,ןעמאמ רעד ,ריא ןוא |

 ,ןפָארטש טינ טָאנ לָאז ,שטנעמ רעצרַאװש רעדליוו רעד

 .ןקידעשעצ טינ ,הלילח ,דניק סָאד ךָאנ לָאז

 ,ךיז רַאפ דליב סָאד טעזרעד ןַאמ רעד ןעוו רָאנ

 -- רעייש ןיא טכַאנ רענעי ןָא ךיז רע טנַאמרעד

 ,טפַאנרַאפ ןוא טרעדנואוורַאפ טקוק ןוא טייטש רע

 .טָאנ ןופ ָאד רעגניפ א םעד ןיא טעז ןוא

 טסברַאה רענַאקירעמַא-דרָאנ םוצ

 ("ןרָאי עגנוי, ךוב ןופ טנעמגַארפ)

 ! דיל ַא ,ביול ַא -- טסברַאה רענַאקירעמַאדדרַאנ םוב

 -- ראי ןופ טייצ עטסשטנעבעג ןוא עטסנעש ,ָא

 רַאלק ןוא געט יד קיטכיזכרוד-קיטכיל ןעייטש סע

 מילנ טפַאשדנַאל יד .יולב ןטרַאצ ןוא ןעמערַאוו ןיא
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 .דלעפ-לּפע ןייד ןיא ,עלופ א ,עקידיירפ א
 ,דלַארעמע רענירג ַא -- גָאט רעטמיירב רעכַאלּפ רעד
 דלָאג טימ םצירּפש ןוא טייקמעראװ טימ טכיוח סָאװ
 .טלעווק ןוא םכיל ןיא ןוא ןטַאש ןיא ךיז םעינימ ןוא

 ,טפַארק רעלופ רעד ןופ ךורבסיוא ,טייקפייר ןופ טםייצ א

 -- טרַאּפשרַאפ טכורפ רעטקאּפמָאק רעד ןיא טניל סָאװ

 ,טרַאה ןוא ףייטש ,טעמתחרַאפ ןסובאלג עטיור ןיא

 ,טפאז טימ לופ ןסָאנעגנָא ןבָאה ןוז יוט סָאװ

 ,זָאר זיא ןוז ןנעקַא סָאװ ,לּפע ןופ טייז יד

 ,םַאטש םוצ טדנעוועג ,ץענירעטעלב רעד ןיא סָאװ ,יד ןוא

 -- םַאלפ ןיא םיוב א .ןירנלדייא ןוא סאלב זיא

 .זָארנ םענירנ ןיא זיב םענייז םעריש ןטיירב ןופ

 --- גייב ןטנַאּפשעג א ןיא ךיז ןגיוב ןנייווצ יד
 ,טײרגעגנַא לּפע ןַא וצ לּפע ןַא ,טסַאל רעסיורג ןיא
 ,טייקלּפע עגנַאל ,ןטכעלפ ערעווש עקיד ןיא
 ,גיוא סָאד טיירפרעד ,ןירנ ןיא םיור טלרינשעג
 ,םיוב םעד ןופ ףקיה ןלופ ןיא --- דרע רעד ףיוא ןוא
 -- לַאֿפלּפע רעד זָארג םעניא ןפרָאװעגנָא טניל
 ,לַארמש ןוא ץילב ,ךיּפעמ רעקידנעילג רעדנור א
 .םיור ןעיולב ןטייוו םעד ןיא זיב ,םיוב ךָאנ םיוב ןוא

 ןיב רערעווש א ןופ ןעמושז א .טוג ןוא ליטש זיא'ס
 ,קירק ןוא ןיהַא טמיווש ,טייקליטש יד ךרוד טםדיינש
 -- קיּפיקיּפ : ןיילק-לגיופ ַא ןופ רעטאלפ-לגילפ ַא

 ,ןירג ןופ טיור םעניא ,ךיּפעטמ ןפיוא לצנעט סָאד
 ךיור רעסייוו ַא .ןיהַא קיּפ ַא ,רעהַא קיּפ ַא
 טפול ןיא טיצ רעטעלב עקידנענערב סעּפוק ןופ
 ,טפוד-לּפע ןטרַאצ ןטימ ךיז ףיונוצ טשימ ןוא

 ,ךיוה ןכעלרעטיב ןפראש ןייז רעהַא טנָארטרעד

 דרע עקרַאטש עסיורג רענַאקירעמַא-דרַאנ ,ָא
 --- טסברַאה ןכייר ןייד ןופ עפש רעטשטנעבעג רעד ןיא
 .ץרַאה ןיימ טליפעגנָא זיא ריד וצ דיל ןוא ביול טימ
 טרעטשרַאפ ןייז םינ לָאז הוולש עסיורג ןייד ,טָאנ ביג
 דימ טינ רעוו'כ .קיביײא ףיוא ןוא קיבייא ףיוא
 .םעז ןוא טייקרַאבטכורפ ,ןעגניז וצ טכַארּפ עקרַאטש ןייד
 ,טעבעג ןייא ,ןצרַאה ןיימ ןיא ךיא גָארט הליפת ןייא
 .דיל ןיימ ןופ ןקעמש ןלָאז לּפע ענייד זא
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 גנודייש ע צ

 ("ןרָאי עגנויא ךוב ןופ)

 םייח רעד טימ גנודיישעצ ןיימ ןופ דליב עטצעל סָאו . ..

 טייקכעלנייּפ ןייז רָאג טימ רימ רַאפ ףיוא טייטש

 -- גָאט רעקידרעמוזטימ ַא זיא'ס : ייוו ןפרַאש ןוא

 ;טהפרש ןוא טנערב ,למיה ןיא ךיוה טייטש ןוז יד

 ,לטרענ רעזדנוא ןיא ץנַאלפדעניגרָאעג יד

 ,פָא טיה ןוא טלטרעצ יז סָאװ ,גנילביל סעמַאמ רעד

 ; ןוז רעקידרעקַאלּפ ןיא קידנטכַאמש טייטש

 ןטעקוב עטנפעעצ-םיור עטיידב יד

 טנייו עמאמ יד .ּפעק יד קיטכעמנָא ןניוב ייז

 -- ןטיױמ א טנייוואב ןעמ יו ,רעצ ןיא טגָאלק ןוא

 ,םייה רעד טימ קיבייא ףיוא ךימ ןנעזעג'כ

 ,ךימ טריפ ןוא טנַאה םייב ןָא ךימ טמענ עטַאמ רעד

 ,סלציּפ ַא דניק ַא טנַאה םייב םריפ ןעמ יווװ טָא

 .שרדמ-תיב ןשימייה ןטלַא םעניילק םוצ

 ,ךעלעמַאּפ ,טירט עניילק טימ ,ליטש ןעייג רימ

 ךעלּפערט ריפ-יירד יד טָא ןניטשעגפיורַא

 ,םיירב ןיא יז ןטינשעגכרוד ,םישנ-תרזע םוצ

 ,לוש רעד ןיא ךעלּפערמ ריפ-יירד טרעדינעגּפָארַא

 ,חרזמ םענוצ המיב רעד ייברַאפ טנַאּפשענכרודַא

 ,שדוק-ןורא ןבעל ,דומע םייב ןייטש ןבילבעג

 ,קידנטָאש ןוא ליק ןוא ליטש זיא לוש ןיא

 .קידנטָאש ןוא ליטש זיא ס ,טפמעדענ -- טכיל סָאד

 טיימש רע .טנַאה רעד ייב ךימ טלַאה עטַאט רעד

 .ןקוצ סעציײלּפ יד ןוא ןניובעגנייא לסיבַא

 לָאמ ןטשרע םוצ ; טייז ןופ םיא ףיוא קוק ךיא
 ןרָאװעג טלַא עטַאט רעד זיא'ס : ךיא םענַאב

 ,סייוו ןצנַאנניא טעמכ -- דרָאב ענייפ יד

 ,ןשטיינק עפיט ןיא טבראקעצ זיא ןרעטש רעד

 : .רעצ טימ לופ ןגיוא עטננערטשעגנָא יד

 ,לוק ןכָארבעג א ףיוא טדער עטַאט רעד

 ,ןדייר רעטייוו טמענ ,טימ רעד ןיא ךיז ּפָא טלעטש

 םייצ רעצנַאנ רעד ךרוד ;ןכָארבעג קידשחלב

 ,סױרַא טינ רענייז ןופ טנַאה ןיימ רע טזָאל

 -- ןגיוא עניימ ןביוהוצפיוא ארומ בָאה'כ -- ךיא ןוא

 רעמָאיעג א ןיא ןכערבסיוא ךיא לעוװ טָא

 .לוש רעטלַא רעד ןופ טייקליטש רעננערטש ןיא
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 ,קרָאי-וינ ןקיזיורב םעד ןיא ,רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא

 טבעלעגכרוד לָאמַארעדיװ בָאה ךיא ןעוו

 -- גנודיישעצ ןופ ןטנעמַאמ עכעלנייּפ ענעי טָא

 עגר ענעי ןצירקרַאפ םוואורּפעג ךיא בָאה

 ' -- ןזרעפ עקידשחלב ןוא עצרוק ןיא

 : דיל ןיימ ןקידנעראפ ייז טימ לעוװ ךיא

 : טנייוועג תורוד ןבָאה רימ רעביא,

 ,דיי ַא ןביילב טסלָאז וד ,דניק ןיימ . . .

 דייל ןוא השורי סנמַאמ ןייד לָאז

 .םיחעג ןרעוו ףיט ןצרַאה ןייד ןיא

 ,טפָארטשעג ןרָאוװעג טינ דלָאנ טימ ןיב'כ

 ; מָאנ ךימ ןעקנַאשַאב טָאה טסייג טימ רָאנ

 -- ץרַאה ןיא תורוד ןוא תודוד גָארטמ ךיא

 ,דָאנעג ןייז זדנוא ןופ טינ טדיימרדַאֿפ רע

 -- גנוי טסיב וד ,טלַא ןיב ךיא ,דימ ןיב ךיא

 ; דניק ןיימ טמערישַאב טָאנ ,סיוארָאפ ייג

 סױרַא טרעטיילעג לָאז לעז ןייד ןוא

 ,דניז ןוא ןבעל ןופ תונויסנ ךרוד

 -- טלעוו רעביא גנאנ רעזדנוא סענרַאפ טינ

 ; טדערעג טינ רעמ טָאה רע -- ..."!דיי א ייז,

 ,טילגענ ,ןטכיולעג טָאה קילב ןייז רָאנ

 .טעבעג ןליטש ןוא ןוחטב טימ

 טקנאצעג דימת-רנ רעד לוש ןיא טָאה'ס

 ,טכיל קידרעיורט קידרעטיצ ןייז טימ

 ,ןגיובעג ךיז טסגנַא ןוא הארי טימ בָאה'כ

 .טכיזעג ןיימ טליהרַאפ תכורּפ ןיא
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 לזדניא-ןרערט רעד -- דנַאליײא סילע



 ןַאראב .ל .א

 1886 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1954 ,לירּפַא ןט6 םעד ןברָאטשעג

 "} ניר ג , י ד

 .ןעוועג גנוי טינ רָאנ

 םינתח ךס ַא טימ

 .ןעזעג ךיז יז טָאה

 ענייש א ליוו רענייא

 .טלעג -- רעטייווצ ַא ןוא

 ןכַאז עדייב יד זיולב

 . . . םלעפענסיוא ריא ןבָאה

 ,ןגיובעג ןישַאמ םייב

 ,טדײלקַאב ךעלמערָא

 לדיימ ענירג ַא טציז

 .טיינ ןוא סָאװ טמולח

 רעיורג ןרעוו סע ןוא

 ,ּפָאק ןופ רָאה עריא

 ןבעל א טדניוושרַאפ סע

 ."ּפַא-יראה , םעד ןיא

 ,ןגיובעג ןישַאמ יי1

 טדיײלקַאב ךעלמערָא

 ןגיוא ענעפָאלשרַאפ טימ

 ,טיינ ןוא יז טמולח

 ,ענישַאמ יד זיא טלַא

 : טּפעטש ןעמ ןעוו יז טצכערק

 ענירג א ריא ףיוא טיינ סע

 .טבעל סָאװ םיוק ,לדיימ

 ןעמי רעביא ,ןענַאד ןופ טייוו

 ,םייה עסיז ריא זיא

 ןעמאמ-עטַאט יז טָאה טרָאד

 ,ןיילַא טזָאלעג טשרע

 רעדירב עריא יז טָאה ןטרָאד

 ,טנייש סָאװ ןוז יד טעז ןעמ ןוא
 ,ךעבענ ,ןיוש זיא יז רָאנ

 ייוו ד ַא ר ב

 (טנעמגארפ)

 .רעטכינ ןענייז םירוכש ןוא -- יײװדַארב
 ןדע-ױג ןוא םוניהיג ואוו ,סַאג | ,רעטַאעט ןוא ָאניק ןופ סַאג
 ; ןדייש טינ ךיז לָאמנייק ןענָאק ,עיאּפאּפ ןוא ןענַאפַאסקאס
 "טלדעּפ , סָאװ ,םַאנ תוריבע-ילעב עטלַא יד ואוו
 קירָאטער טימ .עיינ ןליּפש-עביל ןכוז
 יז םיצ הסנרּפ ןוא ,ןעייראבאק עכייר ןופ סַאג
 .קיטָארע ןופ ,רעטכיזעג-"גָאטאבעל , טימ ןופ
 קסעלרוב טימ ךיז טקיווק סָאװ ,סַאג ,רוכש ןענייז ערעטכינ ואוו
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 ; עינָאפמיס רעשיסַאלק טימ ןוא
 ןרעטשעצ סָאלאנישזד יד ואוו
 עינַאמרַאה יד
 .עינַאמירטאמ ןופ

 : םנניז סָאװ סַאג

 ּפָא לניּפש ךיא

 : המשנ סעקירעמא

 עמאהָאלקָא ןופ יָאבואק א ואוו

 ,לוויטש עשירעגנוי-ליואוו ןיא

 ארערבמאס עשינַאקיסקעמ

 טנעה יד ןיא ָאסאל א טימ

 .ןריזומַא ךיז טמוק

 עקשטאווטיל רעלדיקס ַא טימ

 ןריצַאּפש ךיז טמרָאענ טייג

 עניטאמ ַא וצ

 ,יײװדָארב ףיוא

 -- יײוװדָארב
 ןעייטש תונחמ ואוו סָאנ
 הרוש א ךָאנ הרוש ַא
 ,הרומש הצמ ןפיוק וצ

 ןעיירשעג טימ ןרידָאלּפַא

 ,אזוראק עלעסָאי רעזדנוא
 :רענעט עכיוה ןיא טייגרַאפ סָאוװ

 7! אדיאא איטסעלעשט ,ָא, --

 סאטאּפ ןקילייה ןטימ

 ."תודימ הרשע שלש , ןופ

 םלוע רעפיורג רעבלעז רעד ןוא

 ָאװַארב ןשמַאּפ ןופ חוכ ןָא טביילב

 ,םָארדאּפיה ןסיורג םעד ןיא

 דימש רעד עלעקנַאי רָאנ יו

 ,ןזייוװַאב טמענ הרובנ סנושמש

 טנעה עזיולב םימ קידנעגיוב

 ,ןזייא רעקיטש ערעווש

 ןגיוא יד טימ ךָאנ וצ לטניּפ

 לָאמַא ןופ ןושמש יוו טקנוּפ

 : לוק ןשירעניז ַא טימ

 ןביולג ןיימ טימ ---

 ןיז ילכ ןָא
 ! ןעיירפַאב ךייא ,ןדיי ,ךיא םוק

 ,למוט םעד ןופ ןטימ ןיא ןוא

 ,למור םוצ יוװ ךיז ןיירַא טסייר

 ,ארמג ןופ ןונינ רעטנַאקַאב ַא

 ראילימיסא ןשינָאלָאעט ןיא

 הרז הדובע ןופ ןיז ןציז

 הרּפה תא חגנש רוש ןענרעל

 ײלרעלַא םילוּפלּפ טימ

 תבש םוא טָאה סָאוװ ,ןוח ַא ןופ
 -- ייא ןַא טגיילעג

 ,יײװדָארב ףיוא

 קרָאיוינ -- שטיוועינאמ .א
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 1886 ,רַאונַאי ןט2 םעד ןריובעג

 1908 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1932 ,טסוגיוא ןט31 םעד ןברָאטשעג

 ףיש רעד ףיוא

 ("דמערפ רעד ןיא; עמץָאּפ רעד ןופ)

 ,סיוא ךיז טיײרּפש טייקליטש ַא .קעד ןפיוא ןבעל סָאד טרעוו קיאור ןוא
 ,סױרַא םי ןיא םייוו ןקוק ןוא ןייא ןעלטנַאמ ןיא ךיז ןליה עלַא ןוא
 .ןייש-רעייפ ַא ,טכיל א טרָאד ןוא ַאד טלקניפ ןוא טקנַאלב קיטכיל ןוא
 .ןייא םַאזגנַאל ןעלמירד ןוא דימ ןרעוו עליפ ןוא ליטש טייג ףיש יד
 ,רימ ןיא טכַאנ יד טציא זיא טכאנ רעד ןופ רעפימ ליפ .ףימ זיא טכַאנ יד
 ,ריד וצ ןיינוצ קירוצ ךיז ךיא קנעברַאפ .קנַאדעג-טסיירט ַא ךוז ךיא
 ,סיוא וטסעז רעסַאלב ןוא ,טקנעברַאפ ,ןיײלַא ךיז יו ,ךיז ךיא עזרעד
 .סױרַא דליב ַא רימ ןגיוא יד רַאפ טסקאװ םייקלקנוט רעד ןופ ןוא
 .טכַאנ זיא'ס .טרָאד רעטצנעפ םייב םייטש רעטומ ַא ןוא ,לבימש ַא .סַאג ַא
 .טכַארט ןוא טגרָאזרַאפ טקוק יז ,סױרַא טייוו רעטצנעפ םוצ טקוק רעטומ יד
 .סױרַא טניוו ןוא טכַאנ ןיא גָאלק סנצרַאה עטספיט ריא טייחרעמוטש טילפ
 ?זיוה סעמעוו ןיא ?ואוו ןוא .ןיילַא ,דמערפ רעטייוו ,רעטייוו ןיא ,דניק ריא

 ,קירוצ געוו ןטייוו ַא ץרַאה ןיימ ליטש טייג .טציא רעטומ ןיימ עז ךיא
 ,גיוו ןייד ייב ןסעזעג זיא רעטומ ןייד .ןעוועג דניק ַא טסיב וד -- לָאמַא
 .ריד רַאּפ קילג עטסנעש סָאד טמיורטעגסיוא ןוא דיל ַא ריד ןעגנוזעג
 ,ריא ןופ טייוו ןליימ עליפ ,עליפ טסיב .רימ ןופ טייוו וטסיב טנייה
 וד יו ךיילג ןכָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא ךיא יו . . . ךיא יו ָאד טסיב
 -- ואוומעה ,םי ןופ טייז רענעי ףיוא ,ואוו-טעה .לָאמַא םייח ַא טָאהעג
 טרָא לקניוו ַא רימ 'בָאה טאהעג .דנַאל-ןלוּפ ןיא .דרע סדנַאלסור ףיוא
 ,טרָאד םענייאניא םבעלעג רימ ןבָאה עלַא ןוא .מעטש ערעייז ןיא
 .טקירדעג טסַאל-זניצ יד זדנוא טָאה רעווש שטָאכ ,ןעוועג זדנוא זיא טוג ןוא
 ,טקישעג זדנוא ןטיה וצ טייל עזייב גיניק רעד טָאה סע שטָאכ ןוא
 ,דרע יד טַאהעג ביל תמא ןכָאה רימ .טגָאלקעג טינ רענייק טָאה
 .טרעשַאב געװ-רעדנַאװ ןיא ,עזָאלמייה יד ,זדנוא טָאה טָאג סָאװ ,דרע יד

 ,טאהעג ביל קיצרַאה ערעייז סעמַאמ יד ייז ןבַאה עלַא ןוא
 ,טַאלב סָאד םיוב ןפיוא ןוא דלעפ ןיא םולב יד טילב גנילירפ ןיא יוו ןוא

38| 
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 ,רוד ַא ךָאנ ןוא רוד ַא טילבעגפיוא ךעלדירפ ,קיאוד םָאה ױזַא

 ,רָאי טרעדנוה ליפ ךיז ןבָאה ןניוצעג טייק ענ'דלַאג ַא יו ןוא

 .ןעוועג ןייש וצ ,סיוא טזייוו ,זדנוא רַאפ טייצ עליטש אזַא רעבָא זיא

 ,ןעשענ זיא טלָאמעד ןוא דָאר עדנילב סָאד ןַאטענ יירד א ךיז טָאה

 טניוו רעזייב א יוװ ,ןוא ךיז ורמוא ןַא טָאה ןביוהענפיוא זַא

 ,דניק םוצ זיב ןקז ןופ ,ץנַאג ןבעל טָאד טּפַאכעגמורַא טָאה

 םכאנ רעטסיוו א ןיא ןוא .טלעוו רעצנאנ רעד ףיוא ןוא דנַאל ןדעי ןיא

 -- טכַארבעגנײרַא סָאג ןיא זדנוא וצ ךיוא ורמוא עבלעז יד ךיז טָאה

 ,דרעווש ןייק ןוא רעמאה ןייק ,ּפרעפ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רימ לייוו ןוא

 ,דרע-סטַאמייה רעזדנוא ןופ טנַאיעגקעװַא קערש רעטסיוו ַא זדנוא טָאה

 ,דלעפ ןיא ביוטש-רעטעלב םעד טניוו רעד טנַארטעצ טסברַאח ןיא יו ןוא

 .טלעוו ןעלקניוו עלַא ןיא טיירּפשעצ ,טייזעצ קערש יד זדנוא טָאה ױזַא

 ,רעווש ןוא סיורג ןפיש עגנערש א ךיז טָאה ,טייק עצרַאװש ַא יו ןוא

 ,רעהַא ַאד סוניקוא םעד רעבירַא גנַאל-ןרָאי ןגיוצעג

 .ןעייג ןוא ןעיינ ןפיש ןוא ,םי רעד טזיורב ןוא טשיור קיביײיא ןוא

 ןיילַא ,םי ןופ טייז רענעי ףיוא ,טרָאד רעביא ןזָאל רעדניק ןוא

 ,ךיוא עמַאמ עטלַא ןַא רעוו ןוא ןיוש רעטלע רעד ףיוא ןטַאט ַא
 ,ךיױר-ןקלָאװ א ,גָאט ןעיורג א ןיא יוו ,םורַא טרָאד טלנָאוװ סָאװ

 ...ןייּפ רעפיט טימ ,ָאד עלַא זדנוא ןופ ןוא ,רימ ןופ ,ריד ןופ טכַארט ןוא

 .ןייא זדנוא טגיוו ןוא . . .גיוו-רעדניק רעזדנוא וצ קירוצ םיורט ןיא טייג ןוא

 ,ןעשעג םנ א לָאז סע ,טָאג ייב טעב ןוא ןיירַא ךיז ןיא טנייוו ןוא

 .ןעז רעדניק עריא טימ טוט ןרַאפ לָאמ ןייא ךָאנ שטָאכ ךיז לָאז יז

 .רעווש ןוא טיור לּפענ ַא ףיוא טגייטש ףיש רעזדנוא ןנעקטנַא .טכַאנ זיא'ם

 ,רעמ ןוא רעמ ןרעוו סָאװ ,ןרעייפ טימ טייוו עלעקנוט ַא םיא ךָאנ

 ,םי ןטימ ןופ סיױרַא ךיז ןביוה ןוא סיוא ןסקַאװ טסמערוט ןוא

 םַאלפ רעטיור-לקנומ ַא ,טילנעצ-לעה ןוא ,ךיוה ןלייז-ןזיר יו

 .טכידעג-גנע טרעוו ,םייח טרעוו טּפול יד .םורַא טייוו למיח םעד טקעדרַאפ

 .טכיל ןופ ליּפש-רעביױצ ַא ,ליּפש ַא .רעמ ןוא רעמ ןרעוו סמערוט ןוא

 ףױרַא ךיוה למיה םוצ טסקַאװ ןוא סיוא ךיז טיירּפש סָאװ ,טּפַארק-רעייפ א

 -- ףיוא רעכעה ךיז טביוה ןוא ,טייוו-ןליימ ףיוא טכַאנ יד ּפָא טרעדיילש ןוא

 -- טולנ ןוא לָאמש ןופ טָאטש א .טיובעג טסיינ-ןשטנעמ ןופ קרעוודןזיר ַא

 . . . םולב ןיימ ךרוד רעדניצַא טייצ רעד ןופ ורמוא יד טייג רעביפ יו

 ,טנוה רעקנַארק א יוװ ,ערטסיב ןוא .ןיילַא רימ ןבענ טציז שטנעמ ַא
 ,ליּפש-רעביוצ ןטילגעצ-טיור םענעי ףיוא ןָא ןגיוא יד רע טלעטש

 ,ליצ ןָא ,סָאמ ןָא ףיוא ךיז טביוה ןוא ץלַא רעטנענ ךיז טקור סָאװ

 .דנואוו עזייב א ףיוא םיירש םיא ןיא ףימ ןוא ...טָאטש-ןזיר יד ...טַאטש יד
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 .קעװַא םיורב ןקורט רַאפ טייצ-סנבעל ןייז םיא ייב טָאטש יד טביור סע
 .טנעוונזייא ןופ טולנ ןיא ערעדנַא טנזיוט םימ ןייא םיא טסילש יז
 ,טנעה ענייז זָאלור ןביירט רעדער ןוא טרָאד ןשיור ןענישַאמ
 .געט ןוא טכענ ךרוד ,ךיז ןבעל רעטסיוו ןייז טגָאי רעדער יד ךָאנ ןוא

 .קילג ןייז ריא ןיא רע טכוז ,וד יו .ביל טינ טָאמש יד רע טָאה ,וד יו
 ,וד יו ךיילג ,ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא טנזיוטמ עליפ ןוא ,וד יו
 ,ור יד טנייה רַאפ ייז ןעמענ רעבָא ואוו .טיירפַאב טשרע ןטכענ ךיז
 -- קירוצ ןיײרַא טָאמש ןיא ףיש יד ייז רעדיוו טריפ ןיוש ןגרַָאמ זַא

 ,געוו ןטלא ןבלעז םעד רָאי ןצנַאג ַא יז ןעייג רעדיוו ןוא
 ,ףױרַא ךיז ןסייר ןוא ,טפול עקנַארק יד ייז ןעמעטַא רעדיוו ןוא
 ,ףיונוצ ךיז ןרָאּפ ןוא ,ךיז ןעלגנַאר ןוא ,ּפַארַא ףיט ןלַאפ ןוא
 -- געט קינייװ ןבעל ןוא קנַארק ןענייז סָאװ ,ףיוא רעדניק ןעיצ ןוא

 .ךיוה ןסקַאװ ןוא טכאנ רעביא ןסקַאװ סָאװ ,ףיוא רעזייה ןעיוב ןוא
 .טרעוו רעגנע ןוא גנע ןוא ךיז ןרעמ ןוא ךיז ןטיירב ןסַאג ןוא
 ,טרעטשעצ ןוא ךיז טפרַאװ ןוא טפַאש ןוא ,טפַארק יד םיירש זָאלור ןוא
 ; ךיור ןוא שיור-ןזייא ןוא ביומש טימ סיוא טשימ ןוא ףיוא ךיז טביוה ןוא

 ,ןייּפ ןפיט ןיא טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ךיז ןגָאי עלַא ןוא
 טולג יו טיור ןוא ,טיורב ןקורט רַאפ םיוא ןטייקילייה ןטייב ןוא
 טולב ןוא שיילפ רעייז ןיא ןייא ךיז טבָארג ןוא דלָאג ךָאנ טסול יד ףיוא טמַאלפ
 -- ןייא ןענָאילימ זייוו-עגר ייז טגנילש ןוא טיונ ייד טיירש זַאלור ןוא

 ,רעמ רעמיא ןעמוק ןוא גָאט עלַא ןעמוק עסיורג ןפיש ןוא

 ,טדניוושרַאפ קערש רעד ,ןָא טלַאפ קערש רעטסיוו ַא ,ןייא ןעקניז ןפיש ןוא

 ,טניוו ןדליוו ןוא םי טימ יינספיוא ךיז ןעלגנַאר עיינ ןפיש ןוא

 .רעהַא םומעמוא ןופ זייוו-סעדַאטס ןשטנעמ ןעמ טגנערב ךעלגעט ןוא

 .ייז טימ ךיז ןגָארמ ,עטסיוו ,עיינ ,טנזיוט ןעיירשעגיייוו ןוא
 ,ףיונוצ ךיז ןשימ ןוא ,ךיז ןפַאה ןטולב ערעייז עלַא ןוא
 .ףיוא טינ ךיז ןביג ןוא ךיז ןעלגנַאר ןוא ,סנייא לָאמנייק ןרעוו ןוא
 .ייוו ןדייל ןוא ךיז ןסיירעצ ,ךיז ןסייר תורוד ערעייז ןוא

 .טינ לָאמנייק ןברַאטש ןוא גנַאל ןססונ ןוא ,ייוו ןפיט ןדייל ןוא

 : סױרַא טיירש סע טולב סעמעוו ןופ ,עקיבייא יד ,רימ ןוא ,רימ ןוא

 ,סיורג-קיבייא ןוא ,ץלַא ןופ טייוו ןוא יידפ-םָאזנייא ןוא קראטש ןענייז רימ

 .םימ עלַא םימ ךיילגוצ טניוו-לבריוו ןסיורג ןיא ךיז ןעלבריוו רימ

 ,דָאהאראק ןבלעז ןיא ,ייז יו ,ךיז ןפרַאװ ןוא ךיז ןעיירד ןוא
 -- לָאמַאכָאנ ןצנַאט ןוא ,ףיוא ןעייטש ןוא ,ייז יו םוא ןלַאפ ןוא
 -- לָאטש ןוא ןייטש ןופ דיל סָאד דליוו טרענוד ןעמאזוצ ץלַא רעביא ןוא
 .טָאמש-ןזיר רעד ןופ ןיזנאוו רעפיורג רעד --- לַאמש ןוא ןייטש ןופ דיל סַאד
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 ,דנַאל םענעדלַאג םעד ןיא טייצ יד זיא דלָאג

 ,טנַאה ַא טימ ביוה א ןוא גנולק ַא ןעמ טיג

 ,לענש ןוא קיכליה וצ ןריט ךיז ןּפַאלק

 ,לענומ ןצרַאוװש ןכרוד סערּפסקע רעד טילפ

 .קילב ןופ רעדניוושעג ןוא טניוו ןופ רעלענש

 ,קירוצ ףיוא טנַאװ רעד טימ ייברַאפ ןעילפ

 : םיור ןיא ןוא ןירג ןיא ןרעמש ךָאנ ןרעטש

 .טיוט רעד זיא טיור ןוא ןבעל סָאד זיא ןירג

 ,געיעג ןיא םיױארָאפ ךיז לַאנניס ַא טזָאל

 ,געוו ןפיוא ץלַא רע טרעדיילש ןוא רע טפרַאװ

 ,ףיולעג ןדליוו ןיא רעדער ןרעדור

 ,ףױרַא ןוא ּפָארַא ןענַאב ךיז ןגָארט

 -- ,טולנ ןופ ןוא דלָאנ ןופ ןעלגיופ ךיז ןגָארמ

 ,טולב ןיימ ןיא רעגַאב א ןָא רימ ךיז טדניצ

 ,דלָאנ ןופ רעלעה ךָאנ ןוא טולג ןופ רעסייה

 טלָאװעג ןָאט ּפַאכ ַא ךיז טלָאװ סע יוו ! יעה

 ! טכַארּפ ארַאס ,ַאהיַאה -- !לגיופ אזא טָא

 .טכַאנ רעד ןיא ץילב ַא יו ,ייברַאפ רע טגָאי

 ן'ילפ ןוא ןעלגיופ ךיז ןגָארט ןוא ןנָאי

 ,ןיחַא ןוא רעהַא ,ןצילב יוװ ,קיטכיל

 -- דנַאנַאכָאנ ייברַאפ ןצילב יוו ,קיטכיל

 ,דנַאל םענעדלָאג ןופ ןעלגיופ ענעדלָאג

 דנַאל םענעדלַאנ ןיא
 ,טלָאװעג ןביולג רימ ,עמַאמ ,וטסלָאװ ןעד יב --
 ,דלָאנ ןיא טלדנַאוװרַאפ םרעוו זדנוא ייב גנידצלַא זַא

 ,טכַאמעג ןזייא ןופ ןוא טולב ןופ טרעוו דלָאג זַא
 ? טכַאנייב ןוא גָאמייב ןזייא ןופ ןוא טולב ןופ

 ,טינ ךיז ןעמ טלַאהַאב ןעמַאמ ַא רָאּפ ,ןוז ןיימ ---

 פי .םימ טליפ עמאמ א ןוא טנעקרעד עמַאמ א

 | טַאז רעד וצ טיורב ןייק טסָאה וד זַא ,ךיז טכַאד רימ

 .טאהענ טינ דנַאל םענעדלָאנ םעד ןיא טרָאד ךיוא

 ,ןייא ריד סע טלַאפ יצ ,עמַאמ ןיימ ,עמַאמ ,יוא ---
 ןיירַא רעסַאװ ןיא ןעמ טפראו זדנוא ייב םיורב זַא
 ,דרע יד ליפ ױזַא זדנוא טינ סע לייוו ,רַאּפרעד
 ? טרעוו םענעדלָאג םעד ןרילרַאפ ןָא טביוה'פ זַא
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 -- ץרַאה ןיימ רימ טנייוו סע רָאנ ,ןוז ןיימ ,טינ סייוו ךיא --
 ,ץרַאװש זיא טכַאנ יד יו ,סיוא טעז םינּפ ןייד
 ,וצ ריד ןגיױוא יד ןלַאפ קידרעפעלש ןוא

 .ור ךָאנ טשלח סָאװ ,םענייא ייב יוװ ױזַא

 טרעהעגנ ךָאד טסָאה וד ,עמַאמ ןיימ ,עמַאמ ,יוא ---

 -- ,דרע רעד רעטנוא ךיז ןנָאי סָאװ ,ןענַאב ןופ

 סױרַא רענעלעג ןופ ןַאב יד טּפעלש גָאטרַאפ

 .זיוה ןיא רעדיוו יז טגנערב טכַאנ רעד ףיוא טעּפש ןוא

 ,דנואוו ןיימ זיא ףיט רעבָא ,ןוז ןיימ ,טינ םייוו ךיא --
 -- טנוזעג ןוא גנוי טקישעגקעװַא ךיד בָאה ךיא
 .ןעוועג סע זיא טשרע ןטכענ טָא ,ךיז טכַאד רימ
 .ןעז ךיד ָא-ױזַא רעדיוו ךיא זומ טנייה ןוא

 ? טולב סָאד ןצרַאה ןופ ,עמַאמ ,רימ וטסּפַאצ סָאוװ ---

 ? טוט רימ סָאד ייוו יוו ,טשינרָאנ ןעד וטסליפ יצ

 ,ךיוא ןעד וטסעז יצ ?עמַאמ ןיימ ,וטסנייוו סָאװ

 ?ךיוה ןוא רעטצניפ ױזַא טנַאוװ אזא ,ךיא יו

 ? ריד רעביא ,ןוז ןיימ ,ןענייוו טינ ךיא לָאז יו --
 .רימ ןָא ןסעגרַאפ ןוא טָאג ןָא ןסעגרַאפ
 ,טנַאװ א ןבעל ענעגייא סָאד ריד זיא טציא
 ,דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא געוו ןיא ריד טייטש סָאװ

 .טדיישעצ ןענייז רימ ,עמַאמ ,וטזיב טכערעג --

 . ..טטייק ענרעזייא ןַא ןוא ...טייק ענעדלָאנ א

 ,ריד רַאפ למיה ןיא -- לוטש רענעדלָאג ַא

 .רימ רַאפ הילת א -- דנַאל םענעדלָאג ןיא

 ַאיו זַא-טָא

 ףױרַא ריּפַאּפ קיטש ַא טגָארמ סָאװ ,טניוו א
 .ףיוה ןפיוא ןעייטש סָאװ ,טסימ ךעלדנעק ןופ - *

 .קירטש א ףיוא ךיז טזָאלב סָאװ ,דמעה ַא |
 ,יוואזיוו רעטצנעפ ןיא טרָאד ןוא
 ,ירפ רעד ןיא ןטכענ יוו
 .גירקעג-בייוו ןוא-ךַאמ א
 -- רָאּפ א סעקטיּפראקש יז טעב רע
 -- רָאי ןצרַאװש םוצ ןייג םיא טסייה יז



 -- גנורּפש ַא טוט ןוא טסיופ ַא טכַאמ רע
 -- גנוצ יד טזייוו ןוא גייפ ַא טכַאמ יז
 -- טיירש רע
 ---- טםייפש יז

 ,ךיוה רעד ןיא ,ןביוא ןוא
 .ךיור ַא מימ ןקלָאװ א

 םייהַא קנעב

 ,דנַאלמייה ןייד סַאה ןוא םייהַא קנעב
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 לגייווצ ןכָארבענּפָא ןַא ייז
 .ןטראדרַאפ-גנַאל א םיוב א ןופ
 לבױטשנשַא קישטניילק ַא יז

 ,םערוט ןקידנענערב ַא ןיא
 .גָאטייװ ןייד ןיא ,לשטנעמ ,ךיז סעכ

 ,ןעשזדנָאלברַאפ ָאד לָאז בייל א ןעוו |
 ,ןרָאװעגנ קיניזנאוו רע טלָאװ

 ,ןסירעצ ןיילַא ךיז רע טלָאװ
 ,לשטנעמ ,ןרָאי ענייד ףיוא ןייוו
 .ןגער א ןיײרַא םי ןיא יו
 - ,ןרערט ענייד ןלַאּפ

 םייהא קירוצ

 ("עדייז ןימ; עמעָאּפ רעד ןופ טנעמגארפ)

 ,ןבעל וצ ױזַא רעווש רימ זיא
 ,םייהַא קירוצ ןייג ךיא לעוו
 לביטש א ןלעטשפיוא ךיז ןוא
 ,םייל ןופ ןוא רעמערב ןופ זיולב

 ךיא לעוװ טרָאד ןיינ ןעלבוט ךיז ןוא
 | .גָאט עלַא ,ןענװַאד ןרַאפ

 ,עדייז ןיימ יו ,רחסמ ןיא ןוא
 .גָאוו ןוא סָאמ ןטיה ךיא לעוו

 ךיא לעוו ךיוא ןַאמערָא םעד טימ
 ,בָאה ךיא סָאװ ,ןלייט גנידצלַא
 : ןטכַארט ךיא לעוו ךיוא ייברעד ןוא
 .בָאג םנשטנעמ םעד זיא קיטשינ

 ןיימשפיוא ךיא לעװ ךיוא תוצח וצ ןוא
 .ןָאה ןופ יירק ןטשרע םעד ייב
 ,ןדעי ךיא לעװ ןבעגרַאפ ןוא
 .ןַאמעג סטכעלש רימ טָאה סע רעוו

 ,אנוש ןיימ וצ ךיא לעוװ ןייז טוג
 ,דניק ןייז וצ עטַאט א יו
 המשנ ןיימ סָאד טעוו רשפא
 ,דניז ןוא סטכעלש ןופ ןרעטייל

 ןדירפ רעד םעד ךרוד טעוװו רשפא

 ,ןײלַא רימ רעביא ןעמוק
 ןעור טעוו ךיוא עדייז ןיימ ןוא

 .ןייטש-חבצמ ןייז רעטנוא



 ק ע ד א לוו .ב
 1886 ןיא ןריובעג

 1908 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעגי
 1938 ,רעבָאטקַא ןט30 םעד ןברָאטשעג

 ךיא ןיב ױזַא ,ץרַאה ןיימ זיא ױזַא

 ךעלגרעב יד ףיוא ןסקַאװ סָאװ ,ןרעדעצ עקירעדינ יד וצ
 --- רבדמ ןופ

 םוהת ןרעביא ןעלקריצ סָאװ ,רעלדָא עמַאזנייא יד וצ
 : -- ןַאינעק-דנערג ןופ

 גרעב יד ןשיווצ טכַאניײב ןעיירש סָאװ ,ןבייל-גרַאב עניורב יד וצ
 --  אנאטנָאמ ןופ

 ןרעייפ ןקידמערוטש יד ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,טסעוו רעד ןופ רעטכעוװ:דלַאװ יד וצ
 --- רעמוז ןופ

 .םורג ןיימ ךיא קיש

 דמַאז םעניא ךיז ןבָארג סָאװ ,ןרעדעצ עקירעדינ יד יוו
 ,רבדמ ןופ

 טקעלפ סע ןטָאש סנעמעוו ,רעלדָא עמַאזנייא יד יו

 ,ןַאינעק-דנערג יד

 גרעב יד ןשיווצ ןעגנירּפש סָאװ ,ןבייל-גרַאכ עניורב יד יוו
 ,אנאטנַאמ ןופ

 ןרעייפ עמיור יד ןרעה וצ רעיוא רעייז וצ ןגייל סָאװ ,טסעוו רעד ןופ רעטכעוו-דלַאװ יד יו
 -- רעמוז ןופ

 ,ץרַאה ןיימ זיא ױזַא
 ,ךיא ןיב ױזַא
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 יקסווַאניסאי סחנפ

 1886 ןיא ןריובעג

 1917 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1954 ,ינוי ןט25 םעד ןברָאטשעג

 טלעוו רעקנַארק ַא ןופ רעטצנעפ ךרוד

 ןטעהנַאמ ןופ קע םייב טייז-חרזמ יא
 ,טײרּפשעצ עטהלוועַאב יד דייס-טסיא יד ךיז טָאה

 ןטעב עקנַארק יד ןיא ,םיאלוח ,רימ יו

 .טייזרַאפ ימ טימ ןבָאה תורוד סָאװ ,ץלַא טימ

 ,ערַאד ,עגנַאל םנעמיוק ןופ ךיוה ןוא טייוו ךיור ךיז םיצ
 .זיוה ַא --- םיוצ רעדעי ןוא ,רעכעד עיורג ןעוועכילּפ
 ,עכַאלּפ רעמעדיוב טימ רעביטש ןוא ךעלעביטש
 .סיוא ָאד ייז ןעעז םירבק ןופ דלעפ א יו

 ,ןזָאלרַאפ בלַאה ,עדנילב רעטצנעפ טימ זיוה ַא טייטש

 .טּפַאכרַאפ ייוו ןייז זיא רעקנארק א יו טנלע

 ,ןזָאלבעגנָא סעשזייד-ןזַאג יד טייז רעד ייב
 .םרַאּפש ,ךיז טדניצ ךיוה רעד וצ ןעמיוק ַא ןוא

 ,ןגָארטרַאפ גָאט םעד טייז ברעמ וצ ןוז יד טָאה'ס
 ;טכַאנ עצרַאװש יד טגיימש חרזמ ןיא ףיט רעד ןופ
 --- ןגָאז הליפת טלָאװ םלעוו יד רָאג ,הליענ וצ יו
 .טכַארּפ רענייש רעד ןופ ליּפש-רעדנואוו םעד רַאפ

 ,למיה ןיא ךיוה ףיש-טפול ַא טבעווש
 ; טגנעה קיטכערּפ ,שיטעטסעיַאמ
 -- לבירג-ןח ַא םינּפ םוצ יו
 .טנחַאב טלעוו תושמשה-ןיב

 ןזיװַאב ךיז טָאה טסַאנ רעביל ַא -- םיצולּפ ןוא
 ; טכַארטַאב טלעוו רעדנואוו יד ,רעדנור ַא גיוא ןַא טימ
 ,ןגיטשַאב םיור םעד טָאה רעדינ רעפיט רעד ןופ
 .טכַארבעג זדנוא וצ ךיז טימ ןייש-חנבל ןוא

 ,רעטצנעפ ןיא ןיירַא טכַאנ יד טקוק

 ,ןערב ןלופ ןיא טלעוו-ןרעטש

 -- רעטסנעּפשעג-טסנַאמ רעדנואוו םעד טָא

 .ןעּפ ןוא טניט טימ טציא ךיא לָאמ
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 ש טיווע גס ינ ..א
 1886 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1955 ,ץרעמ ןט27 םעד ןברָאטשעג

 דמערפ רעד ןיא

 ,ןדָאב םוצ ךָאנ ךיז טפעהַאב טינ למומ םעד ןיא ןטָארטעגסױא( . .,

 ,ןגָאלשעג טינ ןעלצרָאװ ןייק ךָאנ ,רענייטש עלַא ןסַאג יד ןופ

 םַאזנייא רעדמערפ ַא םורַא טייג ,טנגעגַאב רעטנזיוט טימ ךיז

 .ןגָארטרַאפ תובשחמ ןיא .רענייא ןבילבעג ןוא
1006 

 עילידיא עשירַאטעלַארּפ

 -- ייווצ סטעקיּפ ,ךעלדיימ-רעקיירטס ,יינש ןסייוו ףיוא ןוז טלקניפ

 . . . םוטש ןוא יינש זיא טלַאק .ןעקנופ טימ יינש רעד טצילב

 ייווצ סטעקיּפ ,ךעלדיימ-רעקיירטס

 ,טלַאק ןוא יינש ןופ ץנַאלג זיא םוטש . . . ןעקנוטעג ןטנעמיד ןיא
 ,קירבַאפ ןופ ןגייווש סָאד יוװ

 ,טלַאהַאב יז תודוס עזייב יינש ןקידלקניפ ןיא ןוא

 .קילב ריא קידנעַארד םורַא גנַאל ןהעש ןעייג
135 

 ק ר ַא י-וינ

 ,ןקָארשרעד טקוק טירטס-לָאװ ןעננומסעפ טירטס-לָאוו

 .ןרָאלרַאפ טםיימש טירטס-לָאװ - .ןזיר יו ךיז ןביוה

 סנקלָאװ יד קידהוואנ ןכעטש

 ,ןרָאצ טימ דייר ןכעטש .ןזיּפש עקידנרָאנ-ליפ טימ
 .ןטַאקַאלּפ ןופ ןעיירש

 ,ןפמַאק טימ טָאטש טרעביפ ,סרעטייוועלע יד ןשיור

 .ןטאנגַאמ ןרעביפ .ןסַאג רעביא ןעיירש

 סייוובָאס יד ףימ רעד ןיא
 ןעגנוטסעפ טירטס-לָאװ | .ןסַאמ טימ טקַאּפעגנַא

 .ןזיר יוו ךיז ןביוה

 תוללק רעגנוה רעד טקיש ןרעווקס יד ןיא רעגנוה

 .ןזינראק-דלָאנ עכיוה וצ : ןרָאצ ןופ דייר טימ טכעטש
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 שטיוװענסיו .א 90
 יי,

 יי

 טיר ט ס-לָאוו

 ;ןרעיומ יד ךיז ןביוה רעכעה ,רעכעו
 ; ןציּפש יד ךיז ןרַאּפש ןעלמיה יד וצ
 ןריובעג טרעוו רענוד רעד ואוו ,סנקלָאװ יד וצ
 .ןצילב עפרַאש ןופ דנעלב ןשינאזגיז טימ

 ןסיורג ךיז קידהוואנ ,סמערוט-לבב

 .ןלָאּפוק ענרעניימש עטנױרקַאב טימ

 גנוטכַארַאפ סױרַא טקוק רעטצנעפ יד ךרוד

 .ןלָאמ-ןסַאג יד ןיא -- ןטנוא ןשטנעמ יד וצ

 ; ןויסַאמ ענרענייטש יד ןופ רעּפעלש יד וצ

 -- רעיוב ןוא רעדימש-לָאטש ,רערעיומ יד וצ

 ןקילב עטפרַאשרַאפדזיּפש ,עזייב ןכיירג

 . . . רעיול ריא ןיא ,היח רעקירעגנוה ַא ןופ יו

 ,סעדייבעג ענרעניימש ןיא רעכוז-דלָאג

 ,ןטסענ-רעפעלש יד ןיא ןענַארַאב יוִו

 ,רעקלעפ ןופ טפַאז םעד ןגיוז

 .ןטסעמרַאפ עשירעביור יד -- ןטיירג

 ,רעניימש יד ןופ סנסופוצ --- דרע-עמַאמ יד ךיוא
 . . . ערָאקיטנעמעצ ןיא טמעלקרַאפ טגיל
 ; אצמנב טינ ןעמולב ןופ טפוד ןוא ברַאפ
 . . ערָאנ ןופ זיומ א יו ,ךיז טזייוװאב זיולב לזערג

 ,ןטלַאהַאב זיא שטנעמ ןופ ןוז-קיטכיל

 ,ןסַאּפ ןיא זיולב רע םעז הּפוח-למיה|
 --- ןטנָאזירָאה עטיירב עטייוו ןופ טײרּפש
 ,ןסַאג ןופ טנעוו עכיוה ןיא ןעגנולשרַאפ טרעוו

 -- םערוטש רעטרַאװרעד-גנַאל ,טירטס-לָאװ ,ךיז טביילק'פ

 עכַאּפע רעמאזיורג ןייד ןופ ןעיירפַאב טלעוו

 ,ןשטנעמ רַאפ טיירב ןכַאמ -- עטגנעראפ סַָאג

 ...! הכרב יד ןלַארטש-ןוז ןופ ייז ןעננערב
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 ןַאמרַאק השמ
 1886 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1928 ,לירּפַא ןט15 םעד ןברָאטשעג

 יימיס קליס ,

 .טָאמ
 ,דייז ןופ ןוא ןענישַאמ-בעוו ןופ טָאטש
 סנעמיוק עטיור ענייד ןראטש ןסַאג ענייד עלַא ףיוא ,םוטעמוא
 ,ךיוה רעד ןיא
 ירפ יצ ,טעּפש י יצ ,ךיז טלקיוו ןוא טליונק סנעמיוק עטיור יד ןופ
 ,ךיור רעד
 ןסילש סע ןוא רעגעלעג ןיימ ףיוא גיל ךיא ןעוו ,סנגרָאמירּפ
 : טָאטש ,הללי ןייד ךיא רעה ,עניימ ןגיוא יד דימ ךָאנ ךיז
 ,ןטפול רעד ןיא ןעווער ,ןפייפ םנעמיוק ענייד
 .. םרוטש ַא ןיא ןפיש יד יװ ,ןעמי יד ףיוא ןפיש יד יו

 .םיירג ךיז ךַאמ ןוא ףיוא ךיא ייטש

 ,טָאטש ןיימ ,ריד ןענישאמ ענרעזייא יד ייב ןעניד וצ טיירג

 ,דייז ןקידנרילָאקליפ ןופ טָאטש

 ,טיירג ךימ ךַאמ ךיא

 ,םייוו ןוא טנעַאנ עלייוו עלא ןעווער סנעמיוק ענייד ןוא

 ,ןביירטוצרעטנוא ךימ

 טכַארט ןוא קוק ,רעטכיד רעד ,ךיא ןוא

 .ערעדנַא רעדליב ןופ

 : סָאד-ָא-טָא לָאמטּפָא ךיא עז רעטצנעפ ןיימ ךרוד

 טלַאפסַא ןטרעטסַאלפעג-טיירב ןפיוא געוװ ןטימניא
 ,ביוט עסייוו ַא םורא טזיירּפש

 ךיז טרעקיוה ןוא ץאק עיורג ַא טייטש סע --- טייז ַא ןופ ןוא

 ,ביור ריא ףיוא טרעיול ןוא

 ,גנורּפש ַא ץַאק יד טוט סע -- לָאמַאטימ

 ביוה ַא ךיז םוט ביוט יד ןוא

 ,טילפ ןוא

 . :קרָאיײוינ ייב ,ןָאסרעטעּפ ,טָאטש-ןדייז *
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 ןַאמרָאק השמ

 ךיז טלעטש יז ןוא ,ןעלגילפ עריא ףיוא ץלָאטש ןוא קידנקערש

 .קירבַאפ-דייז ַא ןופ ןעמיוק ןכיוה ַא ףיוא

 ןסַאג עלַא ןופ ןוא ךעלסעג עלַא ןופ .ןגרָאמ רעד טילכ'ס

 ,ןסַאמ ןשטנעמ ןעמַארטש ,ןעיצ
 .טנעה יד ןיא ךעלדנעק-עוואק ןוא ךעלקעּפ טימ

 ,דייז ןופ טָאנ ריא וצ לנר-הלוע זיא טָאטש יד
 ןעגנולשרַאפ ואוו ןרעוו ייז זיב ,ןעמַארמש יד ױזַא ךיז ןעיצ
 .ןרעיומ עיורג רעטניה
 ,רעליטש ןרעוו ןסַאנ יד ןוא טקידײלענּפָא ןראאטַארט ןרעוו

 ןבַאטשכוב עיורג טימ דליש ַא קיטעמוא רָאנ טקוק ואוו-טינ-ואוו

 : רעטנורַא

 "81 סג"

 .ןקירבַאפ-דייז ןסַאג עלופ
 .ןסַאג יד ףיוא טעמוא רעד טגנעה
 ,ןענישַאמ-דייז ןופ םושזעג ַא ךיז טרעה ןרעיומ עיורג יד ךרוד
 .סנעמיר יד ךיז ןעלקיוו ןעמ טעז עטַאמ יד ךעלרעטצנעפ יד ךרוד
 ּפָא םעּפע ןעלגיּפש ,םנטָאש ךעלקיטש ןכירק ןביוש יד ףיוא
 .קינייווניא ןופ
 ןלייצרעד ןוא ןכירק סנטַאש : ךיז טכַאד
 ,טעברַא ןופ ךעלהשעמ
 ,ףמַאק ןופ ןוא רעגנוה ןופ

 .גָאט ןטימ

 ,טצוּפעגסיױא שיטנַארפ ךיז טָאה "טירטס ןיעמ,

 ,טנפעעצ טיירב ןטפעשעג יד

 ,רעדיילק ןוא דייז טימ טלעטשעגסיוא רעטצנעפ יד

 ,רעבליז ןוא דלָאג

 .דייז ןקידוועליּפש-ןברַאפ טימ טרירעמיש סע ןוא

 :ןעלכיימש ןוא ךיז ןסיורג ןדליש-ןטפעשעג יד

 "פא סגש } "פא נץ } |

 ,ןסַאנ יד ןיא ךעלמייה

 .םידנב-דייז ןיא סעקינטײרלַָא םורַא ךיז ןביירט'ס

 . . . ןרָאפ ,ןרָאפ ןשטנעמ עטעפ .ןפייפ סָאטיױא

 ! דייז ןופ ןוא ןענישאמ-בעוו ןופ טָאטש
 ,םימי עטייוו ךרוד ריד וצ טכַארבעגטימ ךיא כָאה ןעמיורט עגנוי עניימ



 393 ןַאמרָאק השמ

 ךיז טסרעקיוה ןוא טסייטש וד --- וד ןוא
 עניימ ןעמיורט יד ףיוא טסרעיול ןוא
 . ... בױט רעד ףיוא טרעיול סָאװ ץאק ענעי יו טקנופ
 ,רעדיל עניימ ,לנילפ עניימ ,לגילפ רעבָא ךיא בָאה
 ,דיל ַא ריד וצ גניז ךיא ןוא

 קיר בַאפ ןיא

 ,ןגרַאמירֿפ
 ןביוש עטַאמ ,עניילק יד ףיוא

 ,ןלארטש-ןגרָאמ יד ךיז ןליּפש

 ,ךעלזיּפש עטיור ,עניילק יוװ ,ךיז ןעמרופ ןוא ךיז ןליּפש

 ןלַאפ יז ןוא

 ,ןזייא ןקידנעגנילק ,ןקידנענזַארב םעד ףיוא

 .ןענישאמ יד

 :ענורטס א ףיט רעד ןיא ץעגרע סע טגָאנ

 ,רעיינ ַא גָאט רעקידנעילב ַא ףיוא טייג'ס -- טסעז

 ,ןזייא ןוא ביומש ןופ טפול רעננע ןיא -- ָאד ןוא

 ,ןזייא ןוא ליוא

 ,ןיינרַאפ גָאט רעקידנעייג ןייד טעוו ָאד

 .ענעגנאגרַאפ געט ענייד עלַא יו

 ,ךעלזיּפש עטיור עניד יד ךיז ןעמרופ'ס ןוא

 ,עניימ ןהעש יד ךיז ןעמרופ

 ,העש ךָאנ העש

 ,העש ךָאנ העש
 ,ןבעל ןיימ ייברַאפ ךיז טלקיוװו

 ,טננוי ןיימ ייברַאפ ךיז טלקיוו

 ,ענעסעגרַאפ נעט ךָאנ געט

 . . . ךעלּפערט עטניילענסיוא טימ ייר ַא יו

 עסייוו ןביוט ןופ ןאד ךיא טכַארט

 . . . ךעלּפעק עטקַאהעגּפָא טימ ןוא לגילפ עטיור עטקיטולברַאפ טימ

 ,ענעטָארטעצ

 ,ענעטַאשעצ
 . . . ןזייא ןקידנעגניז ,ןקידנעגנילק ,ןקידעגזארב םעד ףיוא



 ַארגימיא
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 (1891 זיב ) ןטלַאהרַאפ ךיז ןב ַאה ןט נא ואוו , קרָאי ְ ויִנ ןיא ן דרַאג-לסעק

 יי יי ()
,1,006 

 : 4 א 8

 ףיש ןופ ןייג ּפָארַא םייב ןטנ א רגימיא



 ןי ס י ק ײ

 1886 ןיא ןריובעג

 1904 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1950 ,ינוי ןט26 םעד ןברָאטשעג

 ק רָאי-ויגנ

 ! מעטש ןשיווצ עטסכעלרעדנואוו ,עטשרע ,ָא
 ןקירבַאפ ןוא ןענַאב ענייד טימ טפשרעה וד
 .טעטיצירטקעלע ןוא ףמַאד -- םעטָא ןייד ,ןקירב ,ןפיש ,ןלענוט ,ןרעיומ ןוא

 ,םענגַאמ א יו ךיז וצ טסיצ ןוא טסיצ וד
 ,ןקילב ענייד טימ ריּפמַאװ א יו טסניוז ןוא
 ןקידבַאפ ייברַאפ טסילפ ,למיה ןייד יוו ךיילב
 .םעב ןייז ןיא ןָאסדָאה ןייד ןרעיומ ןוא

 ! ננושיוראב ןוא רעביוצ ןייד ךעלרעדנואוו יו

 ! טסורב רעטראה-לָאטש ןייד ףיוא גָאט ןייד דנילב יו

 ! טסול ןייד טמיוצענמוא יווװ !טכַאנ ןייד לעה יו

 ! גנושיטנַא ןוא רעיורטמ ןופ םוהת ןייד ףיט יו

 ךיירנברַאפ ןוא ךיוה ןעוו ,טסברַאה ןייד ןייש יו

 ! ךיימ ןייד ףיוא ןעלמירד ןדאסילַאּפ יד

 ןילקור ב ןיא

 עכיילג א טיײרּפשעצ טםיירב טניל טָאטש עסיורג א
 גרָאז טימ ןוא טפַאשקנעב טימ טביומשרַאפ טקוק ןוא
 קרָאידינ ריּפמַאװ רעד ואוו ,גערב ןרעדנַא םוצ
 .עכיוה ,עפייטש רעזדלעה טנזיוט יד סיוא טקערטש

 ,ךיור ןוא ביומש ןוא שיור םעד ןיא ןשטנעמ ןוא

 ,ןרָאלרַאפ םיורט ןפיט ןיא רעלדנַאװטכַאנ וצ

 ןרַאוטַארטמ יד ףיוא ןכיילש ץטגרָאזרַאפ

 - ,ךיוה סעּפע ןעיירש ןסַאנ יד ףיוא ןוא
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 .לקניוו שימייה ַא ָאד וטספערט טנוװָא ןיא
 סױרַא זייווכעלסיב םינכש ןעמוק סע
 ,םיוא ךיז ייז ןצעז ןלעווש יד רַאּפ ןוא
 .לקנומ רעד ןיא ןכרָאה ,ןכרָאה רעזייה יד

 ,ץלַא טרעוו לָאמַאטימ טקיאורַאב-ביל ןוא
 ,רענעילַאטיא ןַא םָארק ןייז רַאפ ךיז טצעז טָא

 ,רענעט ךיז ןרעטַאלפעצ --- טיילפ ןייז ףיוא טבייה
 .ץלַאװ ןטלַא ןַא ןופ רענעט עטיורטרַאפ

 ,רעמצניפ רעד ןיא ָאד ףיוא טיימש טלעוו עטלַא ןַא

 ,טקערטשעצ ןיז יד וצ רעטומ עטיוט א

 רעטסניד רעד גנורעניארעד רעד ןיא טנעה יד

 .טקעוו טפַאשקנעב עטלַא רעטצניפ רעד ןיא ןוא

 דייס-טסיא :קרָאײזינ
 רָאנ למיח ןכיילב ןעמ טעז םערוטדןקלָאװ ןופ
 ןקורב ףיוא ךיז ןריר'ס .ןטנוא סנָאינעק ןוא םי ןוא
 .ןקוצ ךעלמעלפ עטנוב .סעקושז ,ןגילפ סרעטנָאלּפ ןיא
 .רָאזוא ןקיגַאזניז ןיא ןקירב ,ןגערב ןוא

 -ַאי טנזיוט ריפ טקוק סָאװ ,םַאטש ַא -- קירב ןוא גערב ייב
 .ןקוק וצ ריא ןיא טַאז טינ טרעוו ןוא טייוו רעכיילב ןיא
 ןקור ןכיילג טימ ,טָארמ ןיא דלודעג ןוא ןדירפ טימ

 ,רוד ךָאנ רוד םולח ןופ רָאװ עטנוב ַא ָאד טניּפש

 ,יײװדָארב טסיא ןוא דנערג ,יסנעליד --- דייס-טסיא זיא סָאד

 ,רעדנואוו טנזיוט ןוא ימ רעיורג טימ דנַאלנדיײדיינ

 ,רעדנוזַאב שטנעמ ןדעי םולח ןופ דלָאנ םענייר טימ

 ,ייוו ןוא קילג ןופ סעגאז ,דמערפ ןופ דיל ןטייוו טימ

 ,ןזָארנ עלאיוו ,ןניוא סרעלטעב ןוא טיונ רעליטש טימ

 "? ןזָאלרַאפ ךימ וטסָאה סָאװ ,טָאנ ןיימ , : סיוא ןעגניז סָאװ

 ןסַאג רעקרָאיי-וינ

 דייסרעוויר םיוא
 ,טייוו רעטמױוצענּפָא ,רענירג ןופ סַאפ א
 ,ןדַאנעמַארּפ עליטש-סאזנייא ןופ םרָא ןַא
 ןדַאסילַאּפ יד ךייט ןרעביא טסירג סָאװ
 .דייז םענירג ןופ ור ןוא שיור טימ טעלג ןוא

 ןיסיק יצ
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 ,דיירק רעקיטש יוװ ,טייז ןופ ,געוו רעטיירדעג

 ,ןדאסאפ ענעטלַאהַאב ןופ רעמיש ַא

 ,ןדאירימ עריא ןוא טָאטש ןופ טלעוו-קע

 .דייסרעוויר טלמירד רעיײלש-לּפענ ןיא

 ,לטניוו קיטכַאנ ַא ור ןייז וצ ךיז טכיילש סע

 ,לטניה ַא טימ עמַאד ַא ייברַאפ טלייא סע

 .רעטילָאס למיה ןיא טליּפש הנבל יד

 .ןעקנילב ןרעטש ןוא ,ךיז ןדניצ ןעניורק-טכיל
 עקנילפ ַא טנַאה ַא טפעה טעמַאס םנַאסדָאה ףיוא
 .רעווק ןיא ,טיירב ןיא ,גנעל ןיא דלָאג ןופ םידעפ

 ייוודָא ר ב

 ,יײװדָארב -- ענעפרָאװעגמוא ןעלמיה ןופ טלָאװער
 .טירט עקידנצנַאט עטריוורַאפ ןופ גנוציילפרַאפ
 טילָאנָאמ ןטּפירעג-לָאטש ןדעי ןופ געיעג
 .יירשעג ןשידרערעטנוא ןטקיטשרעד רעביא

 .ייוו ןוא ןעננוקיצטנַא ,לַאב ןוא קראמ ןופ ראזווריוו

 .טינַארג ףיוא ןעמַאלפ ןופ לַאװינרַאק רעטנוב ַא

 ,טימ ןָא ,ףוס ןָא םיור ןופ לַאז ןטלַארטשעציץנַאט ןיא

 .יינש רעטנוא ןעניבור ךיז ןעלמעלפ ןקילב ןיא

 ?ןעמוקעג טסיב וד שינרעטצניפ רעכלעוו ןופ -- טגערפ רעוו

 ? ןרָאבעג ךיד טָאה טייקרעטיול עכלעווַא -- טגערפ רעוו

 .יירדעג ןקיצילב ןיא ָאד רענייא טסיב -- םנייא ץלַא

 ,ןעמומאס ןיא לביוטש ַא ,ץיילפ ַא ןיא ןּפָארט ַא

 ןרָאװמיױרט עטמערוטשעגפיוא ןופ רָאכ ןיא לוק ַא
 .ײװדָארב --- טלעוו רעד ןופ םערופ ןקידמערוט ןיא

 יר עוַא ב י ד

 ,ןשינרעטצניפ-רעלעק ןופ שימעג רעטנוב
 .תונבל עשירטקעלע רַאפ ןוא ןוז רַאּפ
 ,תונכשמ:טיוט -- ןטלַאטשעג ,סרַאק ,סָאטיױא ,לע

 ."ןָאשימ ילָאה , .עקידנשַארג ןלעטַאה



 ןיסיק 2 398ר

4 

 ןשימ גראומלַא ,רעכיט עקיצומש -- ןדַאסַאפ

 ,סענָאנ ןוא עקילייה ןגעוװ רעכיב טימ

 .תונכס ןוא שואי טימ ור ןופ שימעג

 .ןעשיצ ןגיוא עקידלפייווצ --- זָאלטכַאמ ןוא

 ,יולב-למיה רעטנוא .םירָאװ ןופ גיז רעד
 ,יורטש ןופ טיה עיינ ןוא ,קער עבלַאה ןיא
 ,ןדנובַאנַאװ עטקירדעצ -- דרעב-ןוטלָאק טימ

 ,ױטנגרָאמ סטָאנ רעקיטכענ ,ןעיורפ ןוא
 .ןדנואוו-רעטייא ןוא לַאג םנפיוה עניורב -- ָאד

 .ןדנוצעג לָאמ ןטצעל םוצ ,טכיל ךעלקיטש יצ

 ןַאסדָאה ןפיוא טנוװָא
4 

 ןרעיילש עטיירב ךרוד ןוז עלעג יד
 .ןעמיור עליטש-קילייה ןיא

 ,דלַאװ םענעסָאלשרַאפ ןקילייה ןיא חבזמ רענעדלָאג א

 םורא טייוו ןעלנילפ-אליל עטיײרּפשעצ גנַאל

 .ןעמיוז עטדלינַאב טימ
 םומש ןוא גנערטש טייטש טייז רעד ייב
 טלאטשעג עקיזיר ,עטיירב א

 טנוב א ןיא ןעלסילש ערעווש לטרַאנ םייב טלַאה ןוא
 .טנורג-למיח ןיא טגנילק ןוא ייז טימ טגנילק ןוא
 ,ואוו-טינ-ואוו ,רעכעה ,רעטייוו ןוא
 -- ,ןפױהרעטייש רעליטש ַא טרָאד ןוא ָאד טנערב
 .ןפיױלטנַא טינ ןענַאק ןוא ןרעייפ יד ךיז ןסייר סע
 .ור .טנווָא .ליטש

 ןלעוװ ערעווש עלעקנוט יד ךייט רעד טפרַאו ןטנוא ןוא

 | ןלעווש עצראווש ערעווש יד ייברַאפ

 .ןצענ עריא רעייפ ןיא טדימש סָאװ ,טָאטש רעד ןופ

 ןעמיוק-רעפמאד ןדעי ןופ ךיור ןוא

 םיא ףיוא ךיז ןעיצ ךעלטייק ענעדלָאג ןוא ,ךייט ןפיוא טייג

 ,םירק רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא

  ןצענ ערעייז ןבעוו ןנערב יד ייב ןוא

 יי ,ןעניּפש-רעטסנָאמ עיורג

 ןעניבור ןוא ןזאּפָאט ןוא ןלאּפָא ןופ ךעלרינש ןוא

 . . . ןטכַאלּפעג ,טציירקעג ,טיירדעג ןרעטיצ ןוא ךיז ןדניצ
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 .ןטכָאשעג טנָאזירָאה ןפיוא ןיוש זיא ןברק רעטצעל רעד

 .גנאזעג ןקיטַאמש טימ לופ טרעוו טפול יד

 ,טנאו רעכיילנ-טרעיומענ א ןופ טסורב רעטיירב רעד ףיוא ָאד

 ,גנַאלש ענעטנעמיד יד ףיורא ךייט ןופ טיירדענ טייג

 ,טנַאה רערעװש-רַאבניזַאכמוא ןַא ןופ טלנַאנעגוצ

 דנַאנַאכָאנ ןוא
 ןלירב ןדליוו א טימ

 ןליבָאמָאטױא עטרעּפמולענמוא תורוש ייווצ

 0 ראה ,ןפיול ,ןפיול ,ןפױל

 וה .ןפיוהרעטייש רעטצעל רעד טנערברעד טָאה למיה ןיא

= 

 ןָאסדָאה ןפיוא ,קרָאיײוינ ןיא עוטַאטס-טייהיירפ יד



 ןַא ס ל ב א א ב א
 1887 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קרָאיוינ ןופ ןרמוא רעד

 -- טםולב ןיימ ןיא ןיירַא זיא קרָאי-ינ טָאמטש רעד ןופ ורמוא רע |

 ,ןטלַאפסַא ןוא ןטנעמעצ עריא ןעוװעטרַאהרַאפ ןפלעה סיפ עניימ

 ,ורמוא םוצ עלעפיירש ַא ךָאנ וצ ןעיירד טנעה עניימ

 -- דָאר ןיא עלעדניּפש ןיילק א -- קנאדענ ןיימ

 .דָאהאראק ןקידלבריוו ןיא ןעמעלַא טימ ןוא ץלַא טימ ךיז ךיא יירד

 ! גָאז ,קרָאיינ

 ? ןטייצ סעטאוועיאה ךָאנ טינ וטסקנעב !גָאז ,קרַאידינ
 ,דלַאװ רענירג ןעוועג זיא ,םינּפ ןייד ןעוו
 ; ןטינשעגכרוד טָאה "ונאק, ַא -- ןרעסַאװ ענייד
 ,ןטירעג טָאה שטנעמ-רוטַאנ -- םעזוב ןייד ףיוא
 .טלַאשעג טָאה לגיופ רעיולב רעד -- ןטייקכיוה ענייד ףיוא ןוא

 א ט ר ע כב ָאר

 ,ןמינשעג ,טרעמַאהעג -- ןעמַאזצ טעברַאעג ןבָאה רימ
 ; ןטיברַאפ טיורב רַאד ףיוא געט עקינוז
 ,ןכַארקעג ךיוה ייז ףיוא ןוא םלעטשעגפיוא טנעוו
 .ןכַארבעגּפָא זדנוא ןופ לַארטש א טָאה גָאט רעדעי

 .טיור ךָאנ זיא ןעוועג חרזמ רעד ,ןגרָאמ ןייא
 : טייטש רַאנ אטרעבָאר ,טגָאי ןוא טפור טעברַא יד
 ! העש יד טָאה ןגָאלשעג ,טעברַא רעד וצ ךיז םענ --
 !ַָארעיוועלאט ןייק ייג ךיא :ַָאטרעכַאר טרעפטנע'פ

 ,ענימ-ןליוק ַא ןיא טעברַאעג ,רעינַאּפש ַא עטַאט ןיימ,
 -- ,האנש ןגָארקעגקירוצ ,טײקמערַאװ טלעוו רעד ןבעגעג
 -- עירוטסא רַאפ ףמאק ןיא ,דלעפ ןיא ןלַאפעג זיא
 .הרוש רעקיטמולב א ןיא עמַאמ ןיימ רימ טביירש סָאד

1200 
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 .ןסעגרַאֿפ טינ ךימ טלָאז ,רעמַאה ןיימ קנעדנַא ןיא םענ,

 .ןסערּפ קרַאטש ןצרַאה ןיימ וצ סקיב א ךיא לעוװ טציא

 ,דיל ןיימ ןעננילק טעוװ אדעיוַא ןופ למיה ןרעטנוא

 *"! דירדַאמ ןטיה לעוו "ןבייל, יד ןופ ןָאילַאטַאב ןטימ

 ! ?יַאב דונ  ןסייה א טימ אטרעבָאר טָאה טקידנערַאֿפ
 : יירש ךיא ןצרַאה ןיא רָאנ ,לימש ןבילבעג ןיב ךיא
 ! דירדַאמ רַאפ טכַאלש םוצ ,רבח ןיימ ,טימ ךימ םענ --

 .!דירדַאמ רַאפ טכַאלש םוצ ,רבח ןיימ ,טימ ךימ םענ

 ןַא ש ו ד

 .ןיורב ןוא ץרַאװש זיא ןַאשז 1
 ,עסַאר ןייז ןופ השורי ןייק טינ
 ,ןוז ןופ ןוא טניוו ןופ רָאנ
 .ןיורב ןַאשזד זיא

 .טנעגיריד ַא זיא ןַאשזד

 ,ןישַאמ א טכָאק םע
 ! וט-וט-ורס ,וט-ט ,ורס ,וט-וט-ורס

 -- ןישַאמ רעד ןופ ליומ ןיא ןפרַאװ טנעה

 .דמַאז ןוא ךעלדנייטש ,טנעמעצ

 .רעסַאװ ןעמַארטש טסינ רער ַא

 ,טנַאה טימ בייה ַא ןוא ןישַאמ ןיא קירד א טיג ןאשזד

 .םייקיסילפ עקידרענייטש ַא סױרַא טמָארטש סע

 .טייקיסילפ יד קעװַא ןריפ ךעלעגנעוו:ּפוטש

 ; םיוא ןסיג ןוא ןסיג ,ןסיג

 ,ןעײסָאש
 ,םעּפולס

 ,טנעוו
 .ןקירב ןוא סמערוט

 : גינעק א יו ךיז טליפ ןַאשזד ןוא

 .טנעה ןוא ןישַאמ רעביא ,טנעמעצ רעביא ,רעסַאו רעביא גינעק א

 ,ןלענוט ךרוד ןַאשזד טרָאּפ
 : רע םעז

 .טנעה ןוא טנעמעצ ,רעסאוו

 ,ןקירב רעביא ןַאשזד טנַאּפש
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 :רֶע טעז
 ,טנעה ןוא טנעמעצ ,רעסַאװ
 :ןענַאשזד ייב זיא טָאטש עצנַאג יד
 .םנעה ןוא טנעמעצ ,רעסַאװ
 ,ןביוהדעד ךיז ייב ןַאשזד זיא
 -- טנעגיריד רעד זיא רע לייוו
 ,טנעמעצ ןוא רעסַאװ ןופ
 .טנעה ןוא ןישַאמ ןופ

 געװו ןיא ךיז וָאְל ךיא

 : געמראפ-טלעג ןיימ זיא רעלָאט קיצנאװצ ןוא ףניפ
 ; ףיוק ךיא ןצפופ רַאפ "יוועש , עטלא ןַא
 ,געוװ ןיא ךיז זָאל ןוא קירטש עניימ זיול ךַאמ
 .ףיול ןוא ךיז גָארמ ךיא ןלָאט ךרוד ןוא גרעב ךרוד

 -- םורַא דרע םורַא געט ךיא לקיוו

 -- ,םיור ןעָאלב-טיור ןיא ןכייט ןוא רעדלעוו גנילש

 ,םורב ןקיטסַאה טימ "יוועש , ןיימ ךיז טנָאי

 .םייח ןיימ ןופ קעוַא רעטייוו ןוא רעטייוו

 טפול ןיא ךיז טשטילג ןוז יד ברעמ וצ חרזמ ןופ

 ,דרע ףיוא ךיז ךיילש ךיא ןנעוו עזָאל-ףוס ףיוא

 ; טפור ואוו-ץעגרע ןופ עטייוו א עמיטש א

 "! טרעוו א ךָאנ טָאה ןבעל , :ַָאכע ןא ּפָא-טננילק

 .-- קילב ןיימ קיטנַאלטַא ןופ קעװַא ךיא גָאי
 ;גערב ןשיפיסַאּפ םוצ ץרַאה ןיימ ךימ טגָארט
 ,קירטש יד ןופ טיירּפַאב ןצנַאגניא ןיוש ןיב ךיא
 .געוו ןיימ זיא ליצ ןָא ןוא ןוז יד יוו יירפ

 ט ס ב ר ַא ה

 -- ךעלעקנירּפש טימ טצירּפשַאב זיא * "ןירג , ןופ םינּפ טיירב סָאר
 .עקניטיור ןוא עקנילעג
 .ןטפול ןיא ךעלרעטַאלפ םורַא טיירד טניוו רעד
 ,דייז יו ןלַארטש טימ טעלג ןוז יד

 ,ןווייהיוינ ןופ רעטנעצ ןיא קרַאּפ ַא *
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 .זָארג ןטכשוחרַאפ ןפיוא ךיז ןענעטַָאש סרעטסיולק יד

 -- לדיילק טכייל-לעה ַא ןיא ךרוד טבעווש לדיימ גנוי ַא

 | ,םערָאװ

 -- לטנַאמ ַא ןיא טעילוטעגנייא טייג יורפ ַא

 .טלַאק

 .סמערָא יד רעטמנוא רעכיב טימ עזנורב ןעייג ןטנעדוטס

 - ,םורד ןיא ןדניוושרַאפ ןוא ךרוד ןעילפ ךעלעגייפ הנחמ ַא

 : .ןקָארשעצ טפיול טנוה רעזַאלמייה א
 ,ןרילָאק יד ןטיבעג ןבָאה ןוא קערש עקידנעמוק יד טליפרעד ןבָאה רעמייב יד

 ; ןרָאװעג לענג ןענייז ערעכַאוװש יד

 ןרָאװעג טיור ןענייז ןוא טמעשרַאפ ךיז ןבָאה ערעקרַאטש יד

 ,ּפָארַא רעמוז םעד ךיז ןופ ןעלסיירט עלַא ןוא

 : עטערומכרַאפ קנעב ףיוא ןציז ןשטנעמ

 ? ןייז טעוו סָאװ

 :ןײרַא ךוב םענעפָא ןיא טרעלק ןוא טערָאגיס א טרעכיור ,טציז לדיימ ערעטלע ןא

 ! קעװַא רעמוז א ךָאנ ןיוש ---

 : ןטייווצ ַא וצ טגָאז רעטעברַא ןייא

 ,ןינב ןָאפעלעט םעיינ ןפיוא טעברַאעג םישדח יירד בָאה ךיא

 .רעמוז רעמוג ַא ןעוועג

 : ןטייווצ א טגערפ ןַאמ ַא

 ? ןליוק ןיוש וטסַאה ---

 ! טסברַאה

 עיפלעדַאליפ ןיא ,קָאלג-טייהיירפ רעד



 ושַאטַאּפַא ףסוי

 1987 ןיא ןריובעג

 1907 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 (1954) ןיטשת ,רוּפיכ-םוי ןברָאטשעג

 םערוטש ַא ןיא

 סָאד ,רע .טנעס ַא וצ טנעס ַא ןבילקעג רעזייל טָאה רָאי ייווצ רעבי

 ןייק ןענוגרַאפ טשינ ךיז טָאה רענייק -- לגניי עקירָאיױציײרד סָאד ,בייוו

 עג ןבָאה יק יד סָאוװ ,ךלימ זָאלג ןייק ,טניילעג ןבָאה רעניה יד סָאוװ ,ייא

 .םנחייצח רַאפ ןעמונענוצ ייז ייב לעטָאה ַא טָאה ךלימ יד ,רעייא יד .ןבעג

 רעזייל סָאװ ,למעז עטלַא יד טימ ,טיורב ןטלַא ןטימ ךיז ןעמ טָאה טרענרעד

 "עג םָאד .תופוע יד רַאפ יירעקעב ַא ןיא טפיוקעגפיוא שוביש ַא רַאפ טָאה

 שירק ַא טימ ןצלָאמשרַאפ סע ,רעסַאו סייה ןיא טקָארבעג ןעמ טָאה סקעב

 טָאה ןעמ סָאװ ,לכאמ ןטימ טקיווקעג גָאט ַא לָאמ יירד יז טָאה ןעמ ןוא רעטוּפ

 ןייצ יד בייוו סרעזייל ייב ןבָאה ץכעירבפיוא םעד ןופ .ץכעירבפיוא ןפורעג

 .ןליוושעג -- סעלסַאי יד ןוא ןעלקַאש ןעמונעג ךיז

 א ,ערעווש א ןעוועג זיא טעברַא רעייז -- לגניי סָאד ,בייוו סָאד ,רעזייל

 םעד טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה גָאט-סטעברַא רעד .עטנשקעראפ ַא ,עקיסייווש

 סָאד ןפרַאװסױרַא טפרַאדעג ,יק יד ןקלעמ טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןעניגַאב

 רעקא ןא ןבָארנעצ טנעה ענענייא יד טימ טפרַאדעג טָאה ןעמ .טסימ-המהב

 ןגָארטעצ טפרַאדעג טָאה ןעמ .גייצנירג רַאפ ןטייווצ ַא ,לפָאטרַאק רַאפ דנַאל

 .רעייא יד ,ךלימ יד ןיירַא לעטָאה ןיא

 -יוא לקימש ַא טלעפעג טָאה ,דרעפ ַא טלעפעג טָאה טפַאשטריוװ םעניא

 רעטכייל טעברַא יד טלָאװ ליבָאמָאטױא ןַא טימ ,דרעפ ַא טימ .ליבָאמָאט

 טשינ ,ןיירַא טָאטש ןיא טריפעג ןעמ טלָאװ רעייא יד ,ךלימ יד .ןרָאװעג

 .םנח-יצחב עצארּפ ענענייא יד ןבענעגקעווַא

 טָאה ןעמ .רעדלעפ יד רעביא טזָאלעג ךיז סרעמרַאפ ןבָאה לירּפַא גנַאפנָא

 ריפ וצ ,דרעפ ייווצ וצ טנַאּפשעג סנזײארעקַא .טייזעג טָאה ןעמ ,טרעקאעג

 -ענרעביא ןבָאה ,רעדלעפ יד ןיא ןבָארגעג ךיז ןבָאה ,דרעפ סקעז וצ ,דרעפ

 .ףױרַא רעכייב יד טימ דרע רעקיטש עטכייפ יד טיירד

 ןפרָאװעצ טָאה רע .טסימ-המהב עקשטַאט א טימ ןרָאּפעגנָא זיא רעזייל

 וצ טנַאּפשעג ,עקירָאה ,ענעסקאוועצ ,דרעפ ייווצ .ךעלנרעב ןיא טסימ סָאד

 ןזיארעקַא ןרעטניה .דלעפ ןשינכש ןטימ ןעמוקעגנָא ןענייז ,ןזײארעקַא ןַא
 עג םָאה סָאװ ,רעמרַאפ רעטנערבעגּפָא ,רעניד ַא ,קיַאמ ןעגנַאגעגכָאנ זיא
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 א ןפיוק טלָאװעג םיא ייב רעזייל םָאה וצרעד .ןרעזייל ןופ ליימ ַא טניואוו

 .דרעפ

 יד טלעטשעגּפָא ףייפ ַא טימ טָאה קיאמ .טפירגַאב ךיז ןבָאה םינכש יד

 ןוא ּפייּפ עטּפָאטשעננָא ןֵא ענעשעק רעד ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע .דרעפ

 :ןרעזייל ייב טגערפעג ךיז

 ? ןכש ,עלעבעווש ַא רשפא טסָאה ---

 יד וצ ןָאטענ יצ ַא ןרעזייל סע טָאה ,טרעכיוררַאפ טָאה קיַאמ זַא ןוא

 ןענייז םָאװ ,דרעפ יד ןופ ןנַאלשעג טָאה חיר רעטנוזעג רעפרַאש א .דרעפ

 טָאה קיאמ .ּפעק יד טימ ,סיפ יד טימ ןפרָאוװעג ןבָאה ,ןענַאטשעגנייא טשינ

 : טנערפעג ךיז ןוא ןגיּפשעגסױא קַאמשענג ,ּפייּפ רעד ןופ יצ עכעלטע ןָאטעג

 ?ןטיוד םעד רימ ייב ןפיוק טפעוו ,רעזייל ,טביילב סָאװ זיא ---

 -טסַאל ןטצינעג א יצ ,דרעפ ַא ןפיוק רע לָאז --- ,טבושיעגנ ךיז טָאה רעזייל

 םָאד טשטץעווקרַאפ טָאה רע .ןכאז עדייב רע טָאה טפראדעג ?ליבָאמַאטיוא

 רעדלעפ עטרעקאעצ יד יו ,טקוקעג רע טָאה ןטכער ןטימ ןוא גיוא עקניל

 ןענַאטשעג רע זיא ױזַא .גערב ַא ָא ךיז ןעיצ ,םי רעטניוועצ ַא יו ,ךיז ןעיצ

 ?ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ךָאנרעד .לייוו ַא

 גניז א םיא רַאפ טסָאה וד זַא ,ןמיױר םעד ןפיוק ךיא ןָאק ךָאנ יו --

 ?רעטרעדנוח ןצנַאג א ןָאטעג

 רעווש זיא -- ,ןרעוו הוושומ ןיוש רימ ןלעוװ ,ןפיוק םייב רַאנ טלַאה --

 .סַאּפש טביירט רע יצ ,טסנרע סע טניימ קיַאמ יצ ןּפַאכ וצ ןעוועג

 םענענַארטענּפָא םענופ לברַא עננאל-וצ יד ןַאמעג קור ַא טָאה רעזייל

 ןטיור םעד ןָאטעג טעלנ ַא טָאה רע .טרעטשעגנ םיא ןטלָאוװ ייז יוו ,לקעד

 -נײרַא רע טָאה ךָאנרעד .עווירג רעטעילַאװכעצ רעד רעביא ,ןקור ןרעביא

 טלייצעגרעביא ,ןייצ יד טלייצעגרעביא ,ןיירַא קסיּפ ןיא דרעפ םעד טקוקעג

 ,זדלַאה םייב דרעפ סָאד טשטעווקעג טָאה רע .ןייצ-סייב יד םורַא ןעגניר יד

 רַאפ רענניפ יד טימ טעכַָאפעג ,עמטסַא ףיוא טינ טדייל סע יצ ןסיוו טלָאװעג

 דרעפ סָאד טָאה גנוכוזרעטנוא רעד ןופ .לדייוו ןרעטנוא טקוקעג ,ןניוא יד

 -עפ ַא ָאד ,םופ ןטשרעטניה ַא ָאד ןפרָאװעגריּפַא ,ןרעיוא יד טלעטשעגפיוא

 .ןרעזייל ףיוא ןטסעמראפ טלָאוװעג ךיז טלָאװ סע יו ,ןמשרעד

 ךיז טָאה רעטָאפ רעד .לנניי קירָאיןציײירד סרעזייל ןעמוקעגנָא זיא'ם

 טימ רעקיצנייא רעד ןעוועג טלָאװ לנניי סָאד יו ,ןוז ןטימ טיירפרעד ױזַא

 דרעפ סָאד טנַאּפשעגסױא טָאה רעזייל .ןייז הצע-לאוש ךיז ףראד רע ןעמעוו

 :לגניי םוצ טגנָאזענ ןוא ןזייארעקא םענופ

 ? ןטשַאק םעד ןפיוק ,םעפס ,וטסגָאז סָאװ ---

 דרעפ סָאד ןָאטעג טעלג ַא טָאה רע .ןביוהעג טליפרעד ךיז טָאה םעס

 השעמ טגָאזעג ןוא ,סיפ עטשרעדָאפ יד רעביא ,סיפ עטשרעטניה יד רעביא

 : ןיבמ

 -כייל ןעמ טנעקרעד ןפיול ןיא ?טריבורּפעגסױא ןיוש םיא טסָאה --

 ,םופ ןפייטש ַא רעט
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 םלגניי ןטימ ןדירפוצ ןעוועג רעזייל זיא -- ,ןַאּפשעג'ס רעבירַא ףרַאוװ -- |

 .ריצַאּפש ַא רַאפ ןטשַאק םעד םענ ןוא -- ,הצע

 -ָאפעג טָאה רעזייל .םיוצ רעד רַאפ דרעפ סָאד ןָאטעג םענ ַא טָאה םעס

 ףיוא ןגָארטענ ךיז טָאה םעפ .טפייפענוצ טָאה קיאמ .טנעה עדייב טימ טעכ

 רעטכייל ךָאנ ,ןביוהעג טכייל ךיז ןבָאה סיפ יד .םיא ךָאנ דרעפ'ס ,רעירפַא

 דרעפ'ס .דָאר א ןיא ,םקניל ,םטכער -- טעוועדנַאמָאק טָאה רעזייל .ןגיובעג

 יד טנפעעג רעטיירב ,עווירג יד ,לדייוו םעד ןביוהעג ןפיול ןטימ ןיא טָאה

 .םעשזריהעג ןוא רעכעלזָאנ

 ןָאטעג גערפ ַא רעדיוו רעטָאפ רעד טָאה -- ? םעפ ,וטפנָאז סָאװ זיא --

 ? ןפיוק םיא ךיא לָאז -- ,שידיי ףיוא לגניי םייב

 ? רע טעב לפיוו ---

 .רעטרעדנוה ַא --

 ? טשינרָאנ ןעמ ןַאק ןשטעװקּפָארַא ןוא

 ןעצ ןוא טרעדנוה ואוו ,לטסעוו םייב ןָאמעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה רעזייל

 -עקשיק ,טלעג טעװערָאהרַאפ רעווש .עקברָאט ַא ןיא ןגעלעג ןענייז רעלָאד

 ויא סע זא ,ענימ א טכאמעג טָאה רעזייל -- ןפיוק טשינ ,ןפיוק ָאי .טלעג

 ןוא ןקיַאמ וצ טייז ַא םימ ןָאמעג לעטש ַא ךיז טָאה רע .סנייא ץלַא םיא

 | : טנערפעג ךיז םתס
 ? ןטיור םעד ןפיוקרַאפ טסליוו ,סע טסייה --

 .ףיימש ןרָאװעג ךיוא קיַאמ זיא --- ,זיירּפ ןיימ ןבעג רימ טעוו ןעמ זַא ---

 ? ןכש ,זיירּפ ןייד זיא לפיוו ןוא ---

 .רעטרעדנוה ןצנַאנ ַא --

 -ענ עטוג א ןטייצ עקיטנייה ךָאד ןעמ טנירק רעטרעדנוח ַא רַאפ --

 .?ןישאמ , עטצונ

 -- ,תורינּפ יירד ןוא ייווצ רעטרעדנוה ַא רַאפ ןנירק ךיוא ןַאק ןעמ ---

 .ןָאמעג יײּפש 8 רעזייב א ןוא עקּפיּפ יד ליומ ןופ ןעמונעגסױרַא קיַאמ טָאה

 טשרע .ןרעוו טשינרָאנ טעו טפעשעג םעד ןופ זַא ,ןעזענסיוא טָאה'ס

 ,ןטָארמַאב טָאה רעזייל .ןעגניד ןעמונעג ךיז םינכש עדייב יד ןבָאה טלָאמעד

 הוושומ ןעמ זיא ,ןענניד ךיז העש רעבלַאה א ךָאנ ןוא טזָאלעגּפָארַא טָאה קיַאמ

 .רעלָאד קיצניינ ףיוא ןרָאװעג

 -צנאמ יירד יד ןופ רענייק זַא ,רחפמ םעניא ןָאטרַאפ יױזַא ןעוועג זיא ןעמ

 ,יולב ףימ יא ןעוועג זיא סָאװ ,למיה ןרעביא יו ,טקרעמַאב טשינ טָאה ןליב

 ,סנקלָאװ ןטיירּפש ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ןירג ףיט יא

 ,טלעג עלעקברָאט סָאד .דמעה סָאד ,טסעוו יד טנפעעג טָאה רעזייל

 ןַאמעגסױא רעזייל טָאה ,זדלַאה םורַא לקירטש ַא ףיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ

 -ופ לדלעפ סָאד ןניוצענפיוא רע טָאה רענניפ עקידרעטיצ טימ .ּפָאק ןכרוד

 ןיירַא טנאה רעטנפעעצ סקיַאמ ןיא טלײצעגנײרַא טָאה רע .עלעקברָאט םענ

 םלָאװ ןעמ יו ,ץכערק א טימ טלייצעג ,עקידרעלָאד-ףניפ ,עקידרעלָאדעצ וצ

 זיא ןוא טלענ סָאד טלײצענּפָא םָאה רע זַא ןוא ,ןסַאּפ ןטינשעג םיא ןופ
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 : ןפורעגננָא ךיז קיאמ טָאה ,ץרַאה םורַא טייקליוה ַא טימ ןייטש ןבילבעג

 .ןגער ףיוא ךיז טביילק'ס .םייהַא ךיז לייא ןוא ,רעזייל ,ןטיור םעד םענ --

 מָאה םעס תעשב .םיא וצ טדער ןעמ סָאװ ,טרעהעגנ טשינ טָאה רעזייל

 לופ ץראה סרעזייל םורַא טייקליוה יד זיא ,קירטש ןופ למיוצ ַא ןדנובעגסיוא

 ןָא טנייה ןופ זַא ,טלייצרעד ןבָאה םיא ןיא רעדילג יד .דיירפ טימ ןרָאװעג

 ןופ ןרָאּפשּפָא ןפרַאד טשינ רעמ טעוו ןעמ .ןרעוו רעגנירג ןבעל סָאד טעוו

 .עקשיק רעד ןופ ןרָאּפשּפָא ,ליומ

 -ינ םזָאלענּפָארַא ךיז ,טכַאנרַאפ טימ ןסָאנעגנָא ךיז ןבָאה סנקלָאװ יד

 -עג ,דרעפ סָאד טעלגעג דיירפ םיורנ ןופ טָאה רעזייל .דרע רעד וצ רעקירעד

 .ןײרַא לַאמש ןיא ןטיור םעד ןריפניירַא רעכיג סָאװ טלָאװעג ,ןעמעס טעלג

 מַאה רע .ןַאטעג יירשעג א רע טלָאװ לגניי ןרַאפ טשינ ךיז טמעש רע ןעוו

 טשינ ןוא רבח א םורא טמענ ןעמ יוװ ,קרַאק ןרַאפ ןעמעפ ןעמונענמורַא

 : טדער רע סָאװ ,טסואוועג

 ? טראנענּפָא טשינ ךיז ןבָאה רימ ,םעס ,וטסגָאז סָאװ זיא --

 םענופ טיירדענסורא ךיז לגניי סָאד טָאה -- ,עמַאט ,טפיוקעג טוג --

 "!ּפָאטינ !ּפַאטינ, :דרעפ ןפיוא ןגירשעצ ךיז ןוא טנעה סרעטָאפ

 קעווא ןענייז ,ןרעזייל ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה לנניי ןטימ דרעפ סָאד

 : םיא םימ טציירעג ךיז ,רעירפ א ףיוא ּפָאלַאג ַא טימ

 !זדנוא ּפַאכ !זדנוא ּפַאכ --

 ,ןדנוצעננָא ךיז טָאה למיה רעד .רעטצניפ ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא'ס

 ןייא -- ךיז טסיירעצ רע ןעזענסיוא ,ּפָאק םרעזייל רעביא ןצַאלּפ ןעמונעג

 | .ןטייווצ ןכָאנ סיר-דלַאװג

 ןוא רעדלעפ יד טּפַאכעגמורַא ,ןָאטעג לעטש ַא ךיז טָאה רעייפ קיטש ַא

 סמץעס ןופ ךיז טפייר ,סטעוועדליוועצ א ,דרעפ סָאד יו ,ןעזרעד טָאה רעזייל

 .רערעטצניפ ךָאנ ןרָאװעג זיא סע .ןשָאלענסױא ץלַא ךיז טָאה דלַאב .טנעה

 .ןרעבעצ ןיא ןסיג ןעמונעג טָאה ,ןרענוד יד טימ ,ןצילב יד טימ ןוא
 :ןפורעג טָאה רעזייל

 : ןגירשעצ ךיז טָאה רעזייל .טרעפטנעעגנ טשינ טָאה רענייק

 ? םעפ ,וטסיב ואוו ! םעפ --

 רעד .ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה רעזייל .טרעפטנעעג טשינ טָאה רענייק

 טָאה ךָאנרעד .סעציילּפ יד רעביא טניילעג ךיז ,םינּפ ןיא טשטַאּפעג טָאה ןגער
 .רעקיטכיל --- למיח רעד ,ןרעוו רעכַאוװש ןעמונעג

 .ןייצ עטקעדענּפָא טימ ,םיפ ענעפרָאװרַאפ טימ ןגעלעג זיא דרעפ סָאד
 -קייוועצ ַא םעס .יירשעגנ טרעווילנרַאפ ַא -- ּפָאק םורַא .טולב לרינש ןייק
 :ןפָאלעגרעטנוא זיא ,טמירקעצ םינּפ'ס ,רעט

 סע זיא ,דרעפ ןיא ךָאנ טציז רענוד רעד ןעוו .עטַאט ,וצ טשינ ייג --
 .וצ טשינ יינ .ךעלרעפעג

 א ,קילגמוא ןַא .ּפָאק ןיא טרַאּפשעג ןרעזייל ייב ךיז ןבָאה ןגיוא יד
 טשינ ,רֶע טשינ --- ןסערעד טשינ ןרָאי ,ןּפָארמעג םיא טָאה קילגמוא םיורג
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 טלעג-עקשיק םענופ טכַאמ ןוא רענוד א טמוק -- לגניי סָאד טשינ ,בייוו סָאד
 ךיז ,לגניי ןפיוא ןָאט ףרָאװ א טלָאװעג ךיז טָאה רעזייל .תילכת םענייש ַא
 : ןגירשעצ

 ! רוממ --
 .טנייוועצ ךיז טָאה רעזייל .ןגױצעגּפָא טָאה לגניי סָאד
 ,למיה רעד זיא רעדלעפ יד רעביא ןוא .טרעהענפיוא טָאה ןגער רעד

 .ןרַאװעג רעפימ ךָאנ ,רעיולב א ,רעשירפ ַא
1036 

 לוש ַא ןיא

 זיא בר םעד .טָארקנַאב םייב ןטלַאהעג טָאה "לארשי תיראש , לוש יד
 ,רָאי א רַאפ -- ןוח םעד ,תוריכש רָאי בלַאה א רַאפ ןעוועג קידלוש ןעמ
 טנעצַארּפ ןרעייטש .טקוקעגמוא טשינ רענייק ךיז טָאה שמש ןפיוא ןוא
 עלַא ,ןענַאמשעגוצ ןענייז עלַא --- ןטייווצ ןרַאפ ,"שזדעגרָאמ , ןטשרע ןרַאפ
 ןיוש טָאה ָאד ןוא .לוש יד ןעמענוצוצ טעשארטסענ ןבָאה ,טנָאמעג ןבָאה
 ןיא םענייא ןדעי ןסעגעגנייא ךיז ,םיזירק רעד םעוועשובעג רָאי עטירד'פ
 לייט ַא ,ןרָאװעג טמערָארַאפ זענייז םימַאבעלַאב עכייר לייט ַא .רענייב יד
 ןפיוא ןרָאװעג רעווש ױזַא ןענייז טשער יד ןוא ,טנגעג םענופ קעוַא ןענייז
 םערָא'ס .טנעפ ןייק ןסיירסיורא טנעקעג טשינ ייז ןופ טָאה ןעמ זַא ,לטייב
 טסעק ףיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,תונקז-םינקז ,תוכאלמ-לעב ,םרעלדנעה -- קלָאפ
 .לוש יד ןטלַאהעגסױא ןבָאה ייז ,םרעבעג יד ןרָאװעג ןענייז ייז --- רעדניק ייב

 -טלא'ס רקיע רעד ןוא ,תוכאלמ-לעב לסיב סָאד ,םרעלדנעה לסיב סָאד
 יז -- טלעוו רענעי ףיוא םופ ןייא טימ ןענַאטשעג ןיוש זיא סָאװ ,גרַאװ
 טשינ יז םלעג ןייק רַאפ ,לוש רעד טימ ןביילב וצ ןריואוושעג ןבָאה עלא

 ןפיוא ןטייז עלַא ןופ ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ-רעגענ םעד ןבעגוצרעבי
 ,בושי ןשידיי

 ןדיי .רערעטיש ןרעוו ןייא ןיא ןטלַאהעג טנגעג עשידיי יד טָאה וצרעד
 וצ שזַא ןכַארקרַאפ ןענייז ,סקנָארב רעד ןיא רעפיט ץילַא ןגיוצעג ךיז ןבָאה
 ַא טקידײלעגּפָא ןבָאה ןדיי ואוו .סַאנ רעטסקיצרעפ ןוא טרעדנוה ייווצ רעד
 טימ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז .ןעמונרַאפ ךיילנ סרעגענ סע ןבָאה ,בושי לקיטש
 -סטעברַא .ערַאמכ ערעטצניפ א יו ןעמוקעגנָא ,םוינעווע ןוא ןסַאג עשינכש יד
 יד .רעצופ-רעמצנעפ ,רעצוּפ-ךיש -- ןליבצנַאמ יד .עטרעגנוהעגסיוא ,עזָאל
 -ּפערט יד ,רעטצנעפ ענעפָא יד .סנירעצוּפ-ליד ,ןטסניד ,סנירעשעוו -- רעבייוו
 .ןייצ עקידנכַאל טימ ,ןגיוא עקידנכַאל טימ טצעזַאב ןרָאװעג זיא ץלַא -- ךעל
 --- ןברַאפ עקידנעיירש יד רעביא ןוא .טיור ןוא ץרַאװש ,םייוו ןוא ץרַאװש
 ,ךיז ןביוה סָאװ ,ןייא טשינ ןעייטש סָאװ ,טשינ ןעור סָאװ ,סיּפ ןוא טנעה
 -יברַאפ ,עקידנעיירש ךָאנ יד ןופ יירעגַארג ןמימ ,יירעפייפ ןטימ םנייא ןרעוו
 .ןעגנאלק ערעק
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 יד ביוא -- טהנעטעג ,לוש יד ןפוקּפָא טלָאװעג טָאה "עקירּפַא ןיילק,

 .םרעגענ יד רַאפ טוג ךיוא יז זיא ,לארשי ןופ רעדניק יד רַאפ םונ זיא לוש

 ןעמ .ןרעה טלָאװעג טשינ ןבָאה ,קלָאפ-הכאלמ-לעב'ס ,קלָאפ-רעלדנעה'ם

 זיא ןעמ ,רימ וצ רימ ןופ ןייג ןעמונעג טָאה ןעמ ,טרעײטשַאב ןיילַא ךיז טָאה

 ,לוש יד ןעוװעטַארוצּפָא יבַא ,"סיטרַאּפ-שזדירב, ףיוא ןעגנַאנעגנייא וליפא

 ןסעזעג ןענייז לושרעדעפ רעד ןיא .גָאטימכָאנ רעליטש א ןעוועג זיא'ס

 עג טָאה ןעמ ןוא -- רעבייוו ייווצ ןוא ןליבצנַאמ ריפ -- ןױשרַאּפ סקעז

 -םימי ףיוא ןזח ַא רַאפ ןייג טפרַאדענ טָאה סניוועג סָאד .רעקוָאּפ טליּפש

 לוש ןיא טריפעג ןריט עטצינשעג ייווצ ןבָאה לושרעדעפ רעד ןופ .םיארונ

 זיא לושרעדעפ רעד ןופ חרזמ ןיא .ןסָאלשראפ ןעוועג ןענייז ןריט יד .ןיירא

 ,החנמ ַא טּפַאכעגנײרַא סנכַאװרעדניא טָאה ןינמ א ואוו ,דומע ןא ןענַאטשענ

 .ןטיײצרָאי ייווצ טלמעלפעג ןבָאה דומע ןפיוא .בירעמ א

 -עג ,שיט ןטברַאפעג טשינ ,ןגנַאל ַא םורא ןפעזעג ןענייז סרעליּפש יד

 טָאה רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד .תוחוכ ןָא ,רעמינּפ עטשלחרַאפ טימ ןסעז

 .ריפ יד .רעייפ טימ טעּפָאסעג טָאה סָאװ ,המימח-טסוניוא ןַא טקַאּפעג ךיז

 טָאה רענייא .ןטסעוװ יד ,קער יד ןֿפרָאװענּפָארַא זייווקיצנייא ןבָאה רענעמ

 ןיא לושרעדעפ ןיא ןציז ןבילבעג זיא ,שוילעּפַאק םעד ןעמונענּפָארַא וליפא

 יד טזָאלעגרעביא ןבָאה סָאװ ,סעקרעמערק ייווצ -- ןעיורפ יד .ּפָאק ןזיולב

 יו ,ןיירַא לוש ןיא ןֿפָאלעג ייז ןענייז ןיילַא ןוא ,רעבלעוועג יד ןיא רענעמ

 טנעה יד ןיא ןטרָאק יד טימ ןסעזעג ןענייז -- חוצמ-רבד ַא וצ טפיול ןעמ

 | .ץיה רעד ןופ טכיײרּפעג ןוא

 יד םרילַאט קיצנוק טָאה ןעמ .טדערעג טשינ יו טעמכ טָאה םלוע רעד

 ?םּפישט , ןבָאה שיט םענרעצליה ,ןגנַאל ןפיוא ןוא ,ןפרָאוװעגפסיױא ייז ,ןטרָאק

 םיוק גיוא ןייא טימ טָאה עקרעמערק ַא .ןכַאנק ענרענייב יו ,טרעּפמילקעג

 .ןטיבעג טשינ ריא ייב ךיז טָאה םינּפ'ס .ןטרָאק עטכַאמרַאפ יד טקעדענּפָא

 : ןָאטעג גָאז א די-רחאלכ טָאה יז

 .קיצנאווצ ךָאנ טימ טנעס קיצנַאוװצ יד ---

 .?םּפישט, יירד ןֿפרָאװעגניײרַא רעטייווצ א טָאה -- ! קיסיירד ךָאנ טימ ---

 ! קיצרעפ טימ ---

 ! קיצפופ טימ ---

 ,םאלפ-םילפ -- לגרעב ַא ןיא טגיילעג ךיז ,טרעּפמילקעג ןבָאה "סּפישט

 סָאװ ,ןזח א רַאפ טייג סניוועג'ס זַא ,ןסעגרַאפ טָאה םלוע רעד .םַאלפ-םילפ

 ןגיױצעגנײרַא טָאה ,ןניוצעג טָאה ליּפש יד .םיארונ-םימי ןענווַאד ָאד טעוו |

 ,"סּפישמ , ןּפױק ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עקרעמערק עקיטולבטלַאק ,עקיאור יד

 זא ןוא .לטייב םענעטנווייל םענופ טלעגניילק ןּפעלש ןייא ןיא ןטלַאהעג

 -ור יד טָאה ,ןרילרַאפ וצ טרעהענפיוא טשינ טָאה יז ןוא העש א ךרוד זיא'ס

 : ןָאטעג לקַאוװ ַא ךיז ריא ןיא טייקיא
 .טשינ טיינ'ס

 -עג טָאה ,ןּפיש טימ טגיילַאב לקער סייוו ַא ןיא ,רעלדנעה:-גנירעה ַא
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 וצ ,ךעלצעלק ןיא "םּפישמ, יד טניילעג טָאה רע .ןעניוועג ןייא ןיא ןטלַאה

 יירד -- לוק ןפיוא טלייצעג ןוא ,לצעלק א ןיא רעלָאד וצ ,לצעלק ַא ןיא ןעצ

 רעלָאד ענענואוועג ףלע יד .רעלָאד ףלע ,רעלָאד ןביז ,רעלָאד ףניפ ,רעלָאד

 .טליקעג ,רעכעפ א יו ,םינּפ ןרַאפ ןגָארטעג ךיז ,ןָאמענ ביוה ַא ךיז ןבָאה

 ,טרעהרעד טָאה רע זַא ןוא .רעלדנעה-גנירעה םעד ,ןעוועג םוג םיא זיא'ס

 ךיז רע טָאה -- "טשינ טייגפ, :ץכערק א טימ טנָאז עקרעמערק יד יו

 :ענַארפ א טימ ןפורעגנָא

 ? ץביל ןיא ןוא ---

 ! ריד ףיוא לזמ ַאזַא --

 ,טלציוועג ךיז רעלדנעה רעד טָאה -- ? תווצמ ןיא ןוא --

 ןָאק ןטשרע םעד ןעמונעגוצ עקרעמערק יד טָאה -- ,ָאי ,וטסעז סָאד ---

 ןוא ןפיוקרַאפ ריד ךיא ןָאק תווצמ -- ,לזמ ףיוא ןניּפשעגסיױא לָאמ יירד ןוא

 ! קיליב טָאּפש

 טימ םָאה רע .טעשזדנַאלברַאפ טָאה ןקָאז לקישַאק א טימ רעלדעּפ א

 רע טָאה ךָאנרעד .ןטרָאק יד ףיוא ,םלוע ןפיוא ןָאמעג קוק א לוטיב סיורג

 וצ טנייה ןיוש טעוו'ס זַא ,טכארטענ ךיז ייב ןוא ןליבצנַאמ יד טלייצענרעביא

 | .ןייז טשינ ןינמ ןייק החנמ
 ףיוא טקוקעג טָאה רע .דומע םייב טלעטשעגקעוװַא ךיז טָאה רעלדעּפ רעד

 ןָאטעג יירד ַא רע טָאה חחנמ ךָאנ .החנמ טנוװַאדעג ןוא ךעלּפמעל-טײצרָאי יד

 רע .ןגָאז טלָאװעג סעּפע טלָאװ רע יוו ,סרעליּפש יד וצ םינּפ טקיטייוװרַאפ ַא

 עג ,שידק טנָאזעגּפָא טָאה רעלדעּפ רעד .ץפיז ןפיט א טימ ןעמוקעגּפָא זיא

 גָאז א טייהניואוועג ןופ רע טָאה ןײנסױרַא םייב ןוא ןקָאז לקישַאק'ס ןעמונ

 : םרעליּפש יד וצ ןַאטעג

 .ןעצ רַאפ רָאּפ ייווצ .ןקָאז רָאּפ א טנעפ םקעז --

 וליפא ,רעלדעּפ ןפיוא טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה םרעליּפש יד ןופ רענייק

 ליּפש יד .רעלָאד ןעצ ןגעלענ ןענייז ןָאק ןיא .טגָאז רע סָאװ טרעהעג טשינ

 -יא ןעמ זיא "עקווַאטס, טנעפ ןעצ ןופ .ענטראזַא ןַא ,עקיציה א ןעוועג זיא

 ןענייז םרעליּפש יירד עקירעביא יד .קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ףיוא ןעגנַאנעגרעב

 ,ןטרָאק יד רעביא טניוועג ךיז ןבָאה ,ןשוילעּפַאק יד ןָא ןסעזעג ךיוא ןיוש

 טָאה רעלדנעה-גנירעה רעד .ארמג לקיטש רעווש ַא רעביא ךיז טניוו ןעמ יוו

 :ןעגנוזענסיוא

 .ןזח ןרַאפ טלעג'ס ןבָאה רימ ןוא ןענָאק עניוזַא עכעלטע ךָאנ --

 ןוא טּפַאכעגרעטנוא עקרעמערק עטבייײלַאב יד טָאה -- ,ןזח ןרַאפ ,ָאי ---

 רע רעדָא :עדייב יד ןופ סנייא זיא ,ױזַא טסייר רע ביוא -- ,טבושיעג ךיז

 ."םיירמס , א טָאה רע רעדָא ,"טפָאלב,

 .ןפלָאהעגסױרַא רעטירד רעד טָאה --- !טּפָאלב רע --

 עג קוק א טָאה רע .לושרעדעפ ןיא ןיירַא זיא לרוחב קירָאי-ןצפופ א

 ,ןרָאװעג טיור זיא םינּפ עסַאלב ,עטראדעגסיוא'ס ןוא םרעליּפש יד ףיוא ןָאט

 : טנעה יד ןעמונעצ הנעט ַא טימ טָאה רע .ךיילב רעדיוו דלַאב
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 ! שידק ןגָאז ףרַאד'כ --

 ! נָאז ָאט --

 ?ּפעק ץזיולב יד ןיא טציז ריא זַא ,ןנַאז ךיא ןעק יו ---

 ,טשימעגניירַא ךיז רעבייוו יד ןבָאה -- ,ןשוילעּפַאק יד ןָא עקַאט טוט --

 | .ןרעוו ןצלָאמשעצ טשינ טעוװ ריא ,ךעלרעפעג טשינ ---

 ַאזַא טימ ןוא האנש ַאזַא טימ םרעליּפש יד ףיוא טקוקעג טָאה לרוחב'פ

 : ךיז ןשיווצ ןרעפטנערַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה סרעליּפש יד זַא ,לקע

 .רעליּפש-ןטרָאק עקידנעטש ןענייז רימ זַא ,יאדווַא טניימ "יַָאב , רעד --

 -רעדעפ ןיא זַא ,טראוועג טָאה רע .דומע םוצ ןעגננאגענוצ זיא לרוחב'ס

 יד .טרעּפמילקעג ןבָאה "סּפישט , יד .ליטש ןרעוו עלייוו ַא רַאפ לָאז לוש

 ןסָאנעגניירא ךיז ןבָאה ,טרעטשענ ןבָאה ,"זיוה-לופ, ,"טיירטפ, :רדעטרעוו

 .שידק סלנניי םעניא

 א ךיז טָאה רע .דומע םענופ ןסירעגּפָא לרוחב'ס ךיז טָאה לָאמַאטימ :

 טניילעגפיורא טָאה רעדעי זַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ סרעליּפש יד וצ ןָאטעג זָאל

 טָאה לרוחב'ס .ןגױא יד טימ טצָאלנענ ןוא טלענ לסיב ןייז ףיוא טנַאה יד

 :לוק שיראהענמוא ןַא טימ ןעירשעצ ךיז

 ןיא ןליּפש וצ ףיוא טרעה ,"סּפישט ,, יד טימ ןרעּפמילק וצ ףיוא טרעה ---

 ,שידק ןנָאז ליוו'כ ןוא ןברָאמשעג ךָאװ יד זיא עטַאט ןיימ .ןטרָאק

 ,ןפורענּפָא רענייא ךיז טָאה -- ,לוש רעד רַאפ זיא ןליּפש סָאד ---

 -- ,שידק ןנָאז וצ ואוו טַאהעג טשינ וטסלָאוװ ,טשינ ןליּפש רימ ןעוו ---

 .ןָאטעג גָאז א רעטייווצ ַא טָאה

 ? שידק םעד ןנַאזּפָא לעוו'כ זיב ןליּפש וצ ןרעהפיוא טשינ ריא טנעק ---

 -עג ךָאװ יד זיא עטַאט ןיימ -- ,רעכייוו ןרָאװעג לרוחב םייב לוק'פ זיא --

 .ןברָאמש

 רעד טימ ןַאטעג ביוחה א עקרעמערק ַא טָאה --- ,גָאז ייג ,שידק גָאז יינ ---

 .ןלעטשפיוא ךיז ןלָאז עלַא טנַאה

 -- טנעה יד ןיא ןטרָאק יד ,טיירדראפ ןשוילעּפַאק יד --- ןליבצנַאמ יד

 ןלָאז ייז טראװעג ןוא ןענַאטשעג ,רעמינּפ עשירַאנ טימ ןענַאטשעג ןענייז

 .ןמָא ןגָאזכָאנ ןענעק
1935 

 ם י ר פ ס

 ןופ ןַאטעג רַאש א טָאה סעווירמ ןעוו ,גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא ס
 טשרע .טכיילגעגסיוא ךיז ןוא ריּפַאּפ ךעלעניוב ענעבירשַאב-שירפ יד ךיז
 -לומש ןַא טרַאּפשעגנָא סעציילּפ יד טימ ןציז ןבילבעג זיא רע ןעוו ,טציא
 וצ טנפעענפיוא טָאה רע .ןגיױא יד ןיא שימ ַא טליפרעד רע טָאה ,לקנעב
 ךיז טָאה רע זיב לייוו ַא ןעמונעג טָאה סע .םיא םורַא ךיז טוט'ס סָאװ ןעז
 ךעלעגיוב ענעבירשאב יד ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,טלעוו רעד ןופ טיײרּפַאב
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 ,ןגיוא יד ןטסיופ יד טימ ןבירעגסיוא טאהעג ךיז טָאה רע זַא ןוא .ריּפַאּפ

 רעביא טםינ טכַאנ עבלַאה ַא ןסעזענּפָא רע זיא סָאד זַא ,ןלַאפעגנייא םיא זיא

 טרעגלַאװעג ךָאנ ךיז ןבָאה'ס ואוו ,טַאטשרַאװ א רעביא רָאנ ,שיט-ביירש ןייק

 יד ןופ זַא ןוא .רעדעפ ןוא רעש ,ןריּפַאּפ עטגיילעגפיונוצ ,רעכיב ןסיוטש

 ,טנימ ןופ ,ריּפַאּפ ןטינשעג-שירפ ןופ תוחיר ןגָארט ןעמונעג ךיז ןבָאה טנעה

 זיא -- תורוש עטּפעלקעגפיונוצ ןוא עטקעמענסיוא ןופ ,עקיבַארעמוג ןופ

 סָאװ ,רעטעברא-דרע ןַא ןופ דיירפ יד ,דיירפ ַא ןסעווירט ןיא ןעגנַאנעגפיוא

 טעוו עטייזראפ'ס ,דרע רעד ןיא ךיז רע טכַָארג טסיזמוא טינ זַא ,רעכיז זיא

 .ןסקַאװ טעוװ ,ןייגפיוא

 ? ןייגפיוא עקַאט סע טעוו

 ,שיט ןפיוא ןענאטשעג זיא סָאװ ,ּפמָאל םעד ןשַאלעגסיױא טָאה סעווירט

 ואוו .ןרָאװעג גנע לָאמַאטימ םיא זיא רעמיצ'ס .טלעטשענפיוא ךיז טָאה ןוא

 וצ זיא רע .םעטָא טלעפרַאפ םיא טָאה'ס .טנעוו -- רעק ַא ואוו ,זײרּפש ַא

 ,רעטליּפשעצ א -- ןָאסדָאה רעד ןעזענ ךיז טָאה לקניוו ַא ןופ .רעטצנעפ םוצ

 ,ראונַאי ףוס טינ ,רעבמעטּפעפ ןעוועג טלָאוװ'ס יו -- רעטרעטייחענפיוא ןַא

 .ןליימ ןזײרּפש וצ ,ןָאטעג קעוו א ןפעווירט ןיא ךיז טָאה ןזיירּפש וצ קשח ַא

 ןגנַאל א ףיוא ןזָאלצקעװַא ךיז טַאהעג ביל רע טָאה ןביירש טכַאנ א ךָאנ

 טָאה'ס ,תוקפס יד טנָאיעצ טינ טָאה ןָאסדָאה ןטימ ןענַאּפש סָאד .ריצַאּפש

 א ןעוועג זיא'ס .רעדילג יד טכאמעג דימ ןוא ןטולב יד טעװעמַאטעג זיולב
 ,ןפַאלש םוצ לטימ

 ןוא לטנַאמ-רעטניוו םעניא ןיירַא זיא ,לקער'ס ןָאטעגנָא טָאה סעווירט

 זיא ןגרַאמירפ רעד .סָאג רעד ףיוא ּפָארַא רע זיא טנַאה ןיא שוילעּפַאק ןטימ

 ןשטנעמ ןייק טעמכ ןענייז "וויארד , ןפיוא .רעקידלטסערפ ַא ,רעפייטש א ןעוועג

 -סעפ יװ ,ןרעיומ עקיקָאטש -- סקניל ,ןָאסדָאה רעד -- םטכער .ןעוועג טינ

 ,"וויארד, רעטרעטסאלפעג רעד -- םימ רעד ןיא ןוא ,ןצַאלַאּפ יו ,ןעגנוט

 רעמייוו ךיז ןבָאה ,ןייטש ןבילבעג ןענייז ,טגָאיעג ךיז ןבָאה ןליבָאמַאטיוא ואוו

 .םעוועג א ןיא יוו ,טגָאיעג

 ןוא .טזײרּפשעג ןוא טנַאּפשעג טָאה רע .ןעננַאגעג טינ זיא סעווירט

 טימ ןעוועג לופ ,ןגיוא עיורג ,עסיורג ,ןגיוא ענייז ןענייז ןזײרּפש ןטימ ןיא

 ענעגנַאגרַאּפ ןופ ןקילב טױמ םֹורַא-וא-םורַא ןפיוא טקוקעג ןבָאה ,שודיח

 ןרעיומ יד ןוא ןָאסדָאה םעד ןשיווצ תוכייש א טכוזעג טָאה רע .ןרָאיײײרעדניק

 .ןעניפעג טנָאקעג טינ ןוא טכוזעג ,טניואוועג ןבָאה ןדיי ואוו ,"וויארד , ןפיוא

 ;ענעטנעמעצ ,ענרענייטש -- ןטנעמַאדנופ .ןרעיומ יד ףיוא טקוקעג טָאה רע

 סערָאּפדַאּפ ענױזַא טימ .יובעג א רעביא יובענ ַא ,עטיירב ,עכיוה -- טנעוו

 .ןגָארטרַאפ טינ םערוטש ןייק ףרַאד

 ? ןגעווטסעדנופ ןוא

 ,ןָאסדָאה רעד יו ,ךייט רעסיורג רעדעי יו ,קרָאיײוינ טָאה ןגעווטסעדנופ

 ןיא טלַאה סָאװ ,םָארטש רעטשרעביוא רעקידנעטש רעד -- ןעמָארטש ייווצ

 ,םָארטש רעטסקינייוװעניא ןַא ןוא ,טָאטש יד ןעיצסיוא ,ןרעטיירבסיוא ןייא
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 רעד ןופ .ייז טרילַאט ,ייז טשאט ,םיבושי ענעסעזעגנייא םיוא טסייר סָאװ

 .ףימ קיטש א גנעל רעד ןופ ןוא גנעל קיטש ַא טרעוו ףיט

 ,סַאג רעטירד ןוא טרעדנוה רעד ייברַאפ סעווירט זיא רעטחומרַאפ ַא

 ךיז רע טָאה ,רעטרעפ ןוא טרעדנוה רעד ןבעל ןעוועג ןיוש זיא רע זַא ןוא

 -מוא ךיז טָאה ןוא ןעגנַאנעגיײברַאפ סעּפע סָאװ:רָאנ זיא רע זַא ,טנָאמרעד

 .טרעקעג

 ןעוועג רעכיב ןענייז ,ףױרַא-נרַאב ,סָאנ רעטירד ןוא טרעדנוה רעד ףיוא

 סעווירט .רַאוטָארט ןבלַאה ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,גרַאב ַא ןיא ןטָאשעגנַא

 .מרעטיצעגפיוא טָאה

 טפראוו ןעמ יו ,סַאג רעד ףיוא ןפרַאװסױרַא רָאג רעכיב ? רעכיב ,סָאװ --

 ךיז ןפרַאד ייז !ןלַאדנַאװ ?לבעמ לקיטש ןכָארבעצ ,טנידענּפָא ןַא סױרַא

 ַא טימ ףיוא דיי ַא סע טביוה ,רפס ַא ּפָארַא טלַאפ .ןדיי זדנוא ייב ןענרעל

 ןרעגלַאװ טינ ייז טזָאל ןעמ ,םלוע-תיב ןפיוא ןעמ טבָארגַאב "תומש , .שוק

 קָאטשניר ןיא ןפרָאװעגסױרַא רעכיב ליפ ױזַא --- ָאד ןוא .סָאג רעד ףיוא ךיז

 ! ןלַאדנַאװ .ןיײרַא

 .רָאה עלעקנוט ּפָאק ןרעביא שולעּפַאק םעד ןָאטענ יצ ַא טָאה סעווירט

 ץיילפ א םיא ייב טָאה טולב'ס ןוא רעכיב גרַאב ןרעביא ןענאטשעג זיא רע

 ןענייז סָאד .ןײרַא ןפיילש יד ןיא טנעה יד ןופ ,טנעה יד ןיא סיפ יד ןופ ןָאטעג

 .ןגיובעגנייא ךיז טָאה רע .םירפס ענעפרָאװעגסױרַא גרַאב ַא ,םירפס ןעוועג

 סָאד .סטירד א ,סטייווצ ַא .רפס ןייא טנפעעג ןבָאה ,עקידנרעטיצ ,רעגניפ יד

 ,ןקורד עטלַא -- "םירוט , ,"ימלשורי-דומלת , ,"ילבב-דומלת, ןעוועג ןענייז

 ןיא ןדנובעג ,תורמנ יד ןשיווצ .קירק רָאי טרעדנוה ייווצ טימ ,טרעדנוה םימ

 ,"םיכובנ-הרומ, ַא -- טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ,רעדעל טלַא ןיא ,טעמרַאּפ ןטלַא

 ,םיריש דנַאב רעטשרע סקילַאיב ,"ירזוכ, ַא

 ,לטנַאמ םעד ךיז ףיוא טלּפענקעצ טָאה רע .ןרָאװעג סייה זיא ןסעווירט

 -רַאפ ךיז טלָאװ רע יווװ ,ּפָאק םעד ןסיררַאפ ,שולעּפַאק םעד טּפַאכענּפָארַא

 :ןרעיומ עקיקָאטש יד טימ ןטסָאמ

 ?ָאד ךיז טוט סָאוװ ---

 -יירד לָאמש א ןענאמשעג זיא ןרעיומ עקיקָאטש-ןצכעז ייווצ ןשיווצ

 -סױרַא םיוק סע טָאה ןעמ זַא ,טשטעווקעגפיונוצ ןענאטשעג ,זיוה קידנרָאג

 .טכאמרַאפ -- רעטצנעפ יד ,ןרימ יד .ןעזעג

 טשינ טָאה ןעמ .ןעננולקעגנָא טָאה ןוא לּפערטמ ןפיוא ףױרַא זיא סעווירט

 ךיז טָאה רישרעלעק יד .ןָאטעג גנולק ןקרַאטש א טָאה רע .טרעפטנעעג

 ּפָאק א ןויװַאב ךיז טָאה ךָאנרעד .טנוה רעקירָאה א סױרַא זיא'ס .טנפעעג

 : יורפ רערעטלע ןַא ןופ

 | ? זיוה'ס ןעגניד טליוו ריא ,סָאװ ---
 סעמעוו ,ןסיוו ליוו'כ --- ,םירפס יד ףיוא ןזיווענ סעווירט טָאה --- ,ןיינ ---

 ?ןענייז סָאד רעכיב

 ,ןסעווירמ ףיוא ןָאטעג קוק ַא ןרָאטינעשזד יד טָאה -- ? רעכיב יד --
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 ,ייז טמענ ,רעכיב יד טפרַאד ריא ביוא .טינ םענייק ןרעהעג רעכיב יד --

 .טּפעלשעצ ןטכענ ןיוש ייז ןבָאה טפלעה .ןּפעלשעצ ייז רעדניק ןלעוו טינ זַא

 -ץענּפָא םיא ייב ןרעוו טײקנפלָאהַאבמוא ןופ יוו ,טליפעג טָאה סעווירט

 רעביא יו ,רעכיב גרַאב ןרעביא ןענַאטשעג זיא רע .סיפ ןוא טנעה ןעמונ

 ןטלַא ןא ןנעוו השעמ א טלייצרעד ןרָאטינעשזד יד יו טרעהענ ןוא תמ א

 רעד זַא ןוא .טנרעלענ טָאה ןוא םירפס יד רעביא ןסעזעג זיא סָאװ ,רעטָאפ

 ןעיוברעביא ןעמונעג ךיז רעטכעט ייווצ יד ןבָאה ,ןברָאטשענ זיא רעטָאפ

 -סױרַא ןסייהענ ייז ןבָאה ץלַא --- םירפס יד ,לבעמ עשיקנערפיטלַא'ס .זיוה'ס

 ןעמ ,םינלעב ןענופעג ךיילנ ךיז ןבָאה לבעמ ןפיוא .סאנ רעד ףיוא ןלעטש

 .סאנ רעד ףיוא ךָאנ ךיז ןרענלַאו םירפס יד .טּפַאכעצ סע טָאה

 ןענאטשעג זיא סָאװ ,טנוה םעד ןָאמעג ףור א טָאה ןרָאטינעשזד יד

 רעד זַא ןוא .םירפס גרַאב םעד טצענַאב טָאה ןוא סופ םענעסיררַאפ ַא טימ |

 טָאה ,ריט-רעלעק רעד ןיא ןדנואוושראפ ןענייז ןרָאטינעשזד רעד טימ טנוה

 : טרָאװ א ןלַאפ טזָאלענ סעווירט

 .רכש ריא זיא סָאד ןוא הרות יד זיא סָאד ---

 ןרעביא זיב םירפס םערָא ַא ןפקאווענסיױא זיא'ס זיב ,עטייווצ ,ארמג ןייא

 ךיז םורַא ןעזרעד רע טָאה ,טכיילגענסיוא קירק ךיז טָאה רע זַא ןוא .ּפָאק

 : טנערפעג ייז טָאה סעווירט .ךעלנניי ריפ

 ?לוש ַא ןַארַאפ ָאד זיא'ס ואוו ,רעדניק ,טינ ריא טסייוו ---

 ?לוש ַא --

 ,סאג רעטרעדנוה רעד ףיוא --

 .םאנ רעטרעדנוה רעד ףיוא ---

 -ניק ריפ יד ייב ןטעבעג ךיז סעווירט טָאה -- ,רעדניק ,רימ טפלעה --

 ,ןײרַא לוש ןיא םירפס יד ןגָארט רימ טפלעה -- ,רעד

 -- םיא ךָאנ ,םירפס םיומש ןמימ רעירפ ַא ףיוא ןעגנַאגעג זיא םעווירט

 -וינ םיוא ,ןָאסדָאה סיוא ,"וויארד , םיוא ןרָאװעג זיא ןיינ ןטימ .ךעלגניי יד

 טלייצעגנָא טָאה סעווירט .קירק ףיוא ןקור ןעמונעגנ ךיז ןבָאה ןרָאי .קרָאי

 .המחלמ-טםלעוו רעד ןופ ןערב עמאס ןיא ןעוועג זיא'ס .רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ייווצ

 -סױרַא יד ןשיווצ .טעטש-ץענערג יד ןופ ןדיי יד ןבירטעגסױרַא טָאה סור רעד
 -רעביא ץלא טָאה רע .רעטָאּפ סעסעווירט ןעוועג ךיוא זיא ענעבירטעג
 ,בלעוועגימינש'ס ,זיוה'ס -- רקפה ףיא לטעטשיץענערג םעניא טזָאלעג
 -עמַאמ ואוו ,ןנָאװ ןפיוא .םירפס יד טעװעטַארענּפָא זיולב טָאה רע .לבעמ'ס
 טּפָארּפעגנַא טרעפוק א ןגעלעג ךיוא זיא ,ןסעזעג ןענייז רעדניק יד טימ עמַאמ
 | ,םירפס טימ

 ? יח ןוא

 רעד .תומרח ןוא תוללק עסייח -- ןסעווירט רעביא טפול עטלַאק יד
 .רעטרעוו ןַא הזנור ַא -- טָארט ןדעי ןופ .ןסָאנעג םיא ןופ ךיז טָאה םייווש

 ? יה ןוא

 ."םיחלא-םלצ ןייק ,ףוצרּפ ןייק ,םינּפ ןייק . . . ,



 םולּכ ק חצי
 1887 ןיא ןריובעג

 1905 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 *קרַאּפ טנַאמרעלק

 ,טסירגעג יו

 ,רעביל ,רעטלַא ןיימ

 ! קרַאּפ טנַאמרעלק
 שרעדנַא ױזַא סיוא טסקוק וד

 . . .רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ ךָאנ ,טנייה

 ,לָאמַא ןופ לרוחב עגנוי סָאד וטסנעקרעד

 ,רָאה עצרַאוװש-ךעּפ ּפָאק ןטכידעג ןטימ

 ?ןניוא עטמולחראפ-ףיטמ ,עניורב-לקנוט יד טימ
 טא ר יאאאאא אהטאאאעע אעא 6:4 84 יאס  ןגאאאאאי  ןטמעמסא טו

 ,רעניימ קרַאּפ

 ,טעלגעגסיוא טסיב וד

 ,טצוּפעגסיוא

 ; טלעהַאב ןוא טננויַאב

 ,רעקיטכיל ךָאנ ןעילב רעמייב ענייד

 ,רעקידרעמוז ,זָארנ ןייד

 ,טרעטפַאלפעג ץיינ ,ענייד ןעײלַא יד ןוא

 ...טירט עננוי רעטנוא ןעגניז

 ,געוו םייב טרָאד גרַאב רעד ןוא

 טמולחעגסיוא תומולח עניימ בָאה ךיא .ואוו

 ,רעדיל עקידנענייוו ,עננוי ,עגנוי ןיא

 -- רעמיורט ןגנוי א ןופ טפאשקנעב רעד טימ

 ,טרָא ליּפש-לָאב א טציא זיא

 רעליּפש עטנוזעג ,עגנוי ואוו

 ,גנַאזענ-טננוי רעייז סיוא ןליּפש

 . . . קירוצ ןוא ןיה לָאב ןטימ קידנפייפ

 ,קרָאייוװינ ,סקנַארב ןיא קרַאּפ ַא *
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 םולב קחצי 1216
 יי א א א עייע,ייעם,י=

 ט 0 454

 ,טײלגַאב זדנוא ןבָאה ךעלדיימ ענייש ןוא .רעדיל ןוא . . .לָאב

 ילנ-סעביל ןקידרעטיצ טימ טציא ןיב ךיא ןוא

 -- דיירפ רעגנוי ןוא ,רעדימ ןיוש רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ

 ןרָאי ןוא טייצ ןבָאה'ס זיב ,טימעג טליּפשעגסױא טימ

 -- == -- . . . טדיישעצ זדנוא . . . טילברַאפ דלַאב ןבעל ַא טימ

 ןיילַא ָאד ךיא ץיז טציא ,רעליּפש ,טליּפש ,טליּפש

 ,ןעּפ יד ,דניירפ ןטלַא ןיימ טימ ! לָאב םעד טפראוו רעכיג

 דיל ןיימ ביירש ןוא ,לָאמַא טרָא ןבלעז ןפיוא ַאד

 ,ןערב ןגנוי טימ ,רעטכיד עגנוי עּפורג א ,רימ ןבָאה

 ?לרַאּפ טנַאמרעלק , ןופ דיל'ס ,טליּפשעגסױא רעדיל ערעזדנוא

 . . . קירוצ רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ טי ,טליצעג טייוו ןוא ךיוה סעזומ ערעזדנוא טימ

 1939 . . . טליפעג תחנ ןקידשדוקה-חור

 ק רָאי-ןינ
 ,טלעק א טנָאיעג רימ ףיוא טָאה'ס ! קרָאי-וינ ,קרָאי-וינ ,ריד וצ קירוב

 ,טילגעצ טינ ךימ ןוז יד טָאה'ס - ,טולב ןיא ןיוש ךיד ליפ ךיא געוו ןיא

 -- ,גרָאז ןיימ טימ ןוא ייוו ןיימ טימ

 ,בירמ יוװ ןייז רעטניוו ןייד געמ ! םונ ריד ןיא ןבעל רימ זיא

 -- ,טלעק טימ לופ ןוא יינש טימ לופ

 .ביל רימ ,קרָאי-וינ ,ץלַא וטסיב ,טלעוו עבלַאה א טזיירעגסיוא

 !טלעפעג רימ טסָאה ,קרָאיינ ,קרָאיינ . . טילב ןוא טרָאד טמערַאװ רעטניוו ואוו

 ןרָאלרָאפ ךיא בָאה ןוא

 ,לָאמַא ןופ םייה ןיימ ןרָאלרַאפ ךיא בָאה ןוא
 ;יירטעג-טייהדניק ןיימ ןופ םייה יד
 ,םייח עקידנעטש ןיימ ןרָאװעג קרָאי-וינ זיא
 ,ייברַאפ ןרָאי רעקילדנעצ טימ

 ,טילבעג ןוא טראדעגנ בָאה'כ דרע רעקרָאידוינ ףיוא

 ; םייזרַאפ טננוי ןופ ביוהנָא םעד

 ,דיל עטשרע-ננוי ןיימ ןבירשעג ךיא בָאה ָאד
 .דיירפ ןוא עביל ןופ טמולהענ

 ,טפמעקעג ךיא בָאה ָאד ,ןטילעגנ ךיא בָאה ָאד

 ; טלעטשעג ןבעל ןיימ ךיא בָאה ָאד
 ,שטנעמ טימ לרוג ןיימ ןדנוברַאפ ךיא בָאה ָאד

 .טלעוו ןיימ ןרָאװעג זיא קרָאידוינ



 (ןאמטונ .ח) רעקידעבעל רעד

 1887 ןיא ןריובעג
 1905 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 רעזייה עקידנראנ-ןציירד טסָאה ,טָאג ןיימ ,קיטעמוא זיא 0

 ; טפאשגנע םיורג ןופ טלעמשעצ בילוצ רימ

 ,רעטצנעפ עלָאמש יד טקעדַאב ביוטש טימ וטסָאה בילוצ רימ

 .ןכיירג ןענָאק טינ טרָאד לַארמש-ןוז ןייק לָאז'ם

 טָאג ןיימ ,"ףור, ןופ ץיּפש ַא לָאמַא רימ טסדלינ וד שטָאכ

 .טָאנ ,רימ קיטעמוא זיא ךָאד

 ןגרָאמירפ ,גָאט ןדעיַא ךיז ןעיצ סנטַאש יוװ ױזַא
 ;רעּפעש עננע יד ןיא ןשטנעמ ןסַאמ

 -- םינּפ ןבלעז םעד ןופ ,טעמוא ןבלעז םעד טימ רעדעי

 .ןטנעס עטלַאק רַאפ םייווש ןפיוקרַאפ וצ

 -- טָאג ןיימ ,יירפ ךָאנ לייוורעד "ּפַאש , ןופ ןיב ךיא שטָאכ ןוא

 ! טָאג ,רימ קיטעמוא זיא ךָאד

 ווירב ַא ןופ

 .+ . רעכעה -- רעקירעדינ סָאװ זיא עקירעמַא ןיא ַאד
 רעכעד עכיוה יד ףיוא יו טסייג רעמ ריא טניפעג סרעלעק ןיא
 -- ןלעטָאה-רעמוז יד ןיא "גרעב , יד ןיא
 :ןעלעטש יד רעלפש ץלַא -- שטנעמ רעד רעכעה סָאוװ זיא

 ,ץראה-םע רעשביה ַא לעטַאה ןופ "סָאב , רעד

 ,רעסערג וצ סיורג ןופ טפַאשרעניד יד רַאפרעד
 : ןרָאװעג טלעטשעגנייא ָאד ױזַא זיא'ם

 ,לפָאטרַאק טלייש םניהיג-רעלטיח ןופ עקטסינַאּפ ַא

 --- ןרָאיטקַא ןוא ןטנעדוטס "סרעטיעוו ,, יד
 | ; רעסערפ ןופ הדע ןַא ןענידַאב
 ,רָאטקָאד רעטקידנעראפ טינ ךַאנ ַא --- "יַאב-סָאב , רעד
 . . . רָאסעּפָארּפ א רעשַאוו-רישעג רעד ןוא
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 (ןַאמטוג .ח) רעקידעבעל רעד
 א א יו א א א א א

 : ןגָאלק ןוא ןשיט עכייר ייב ָאד ןציז ריוג
 . . . טלעפ ודנוא רעמ לסיבַא רעקוצ סָאװ
 -- ןגָאמרַאפ קיצניװ רימ עוװַאק סָאװ ,ןגרָאז ןוא
 . . . םלעוו א רעטנוא טייג ןטרָאד ןוא

 ;ןגָאי ךיז *רושזעלּפ , ךָאנ רדסכ ָאד טלַאה ןעמ
 . . . טלעפ רַאנ סעּפע ןעוו ,ייוו ,ייוו ןוא
 -- ןגָאמ ןרַאפ רָאנ זיא ָאד גרָאז עצנאנ רעזדנוא
 .. . טלעו א רעטנוא טייג טרָאד ןעוו

 ייז

 ,טשינרָאנ ןיוש ןנָאמרַאפ ייז
 ; לַאװק ןשידיי ןטלַא ןופ

 ,ןייוו-השורי רעד ןענורעגסיוא ןעלגָאל יד ןופ

 -- עבָאב-עדייז ןופ ,ייז ףיוא ךָאנ טלַאפ סע רָאנ

 . . ןייש-העיקש רעטצעל ַא

 -- טשינרָאג ןיוש ןיילַא ןציזַאב ייז
 ;ןח ןוא ץיוו ןשידיי ןופ
 ,טלייבעצ ןוא טלייקעצ לטרעוו שידיי ַא זיולב

 -- טיײרדרַאפ ןוא לַאנַאב לדיל-רעטַאעט ַא
 .ןיימ טינ זיא סָאד טָא -- זָאנ עשידיי יד ןוא

 -- ץכערק ןשידיי ןטימ ןעמַאזוצ ,זיא ןענורמנא ןגיוא ערעייז ןופ
 ייז ייב רָאנ זיא ןבילבעג ;קערש רעשידיי רעטלַא רעד

 .-  ץכעקעג עשידיי ןופ ןעמענ ,שינַאקירעמַא -- ןסקַאוװענסיױא ךיוה

 | -- קעװַא זיא "גיוב , רעשידיי רעד

 רעמוז רענַאידניא

 ,טייקדימ ַא זיא סָאד רָאנ --- רעמוז רענַאידניא

 ; םיז קינָאה ןופ יו -- ןייוו ןטלַאק ןסייוו יו

 ,ןלַאפ רעטעלב עדימ ,ןֿפיל עניימ ןעקנירט ךיד
 .סיפ עניימ ןשוק !ןיימ רעמוז רעטסביל וד

 -- רעמוז רענַאידניא קיטסברַאה ךיז טסינעצ ןייוו רעד

 : רָאי ןופ םייצ עטסגילק ; דילג ןדעי ןיימ ןיא

 ,תלהק א -- םיוב רעדעי | .ןבעל ןופ דוס םעד ליפ ךיא

 . . . רוד וצ רוד ןופ ױזַא ! דימ ,דימ ,דימ ןיב ךיא



 119 (ךַאמטוג .ח) רעקידעבעל רעד

 רודאּפמאּפ טדערענ סטָאה יוזַא

 ןטייקכעלנעמ עכעלנעממוא ןגעוו

 .רודאּפמָאּפ טגָאז --- ,דייס-טסיא רעד ףיוא זדנוא ייב ָאד ךעלגעמ זיא ץלא
 -רַאפ ןטלַא ןיימ ריד רַאפ בייה ךיא -- עקירעמַא רעזדנוא ןופ דייס-טסיא

 -שטייב רעד זַא ,ךעלגעמ זיא ריד ייב רָאנ ! טוה-רעמוז םענעיורטש ןטצרַאװש
 -ןַאט ,רעוט-ללכ רעד ןייז לָאז ןמכענ ןופ רעביירטרעטנוא-דרעפ ןוא רעביוהפיוא
 זַא ,ךעלגעמ זיא ריד ייב רָאנ ןוא . . . טנייה ןופ רעריפ-סקלָאפ ןוא רעבעג
 ןיא ןטּפירקסונַאמ ןדיינש ןגרָאמ לָאז ,טנייה ןענָאּפוק ןדיינש ןעק סָאװ רעד
 ! עיצקַאדער א

 ךרַאמ טימ םריצַאב ּפָאק סנשמנעמ םעד טָאג טָאה טסיזמוא זַא ,גָאז ךיא
 ןעמ טכַאל דייס-טסיא רעד ףיוא זדנוא ייב ? ָאד סע ףרַאד רעוו .טנַאלַאט ןוא
 ןוא ! ץַאלּפ ןייז ןסיוו זומ רעדעי :ןעיירש סָאװ ךעלעשטנעמ עוויאַאנ יד ןופ
 -עג רעכעלטעג ַא זיא טנַאלַאט זַא ןוא ,קלָאפ ןופ רעריפ א ןייז ןַאק רעדעי טינ
 רעד ףיוא זדנוא ייב .סרַאלָאד טימ נ ןעלדנַאהנייא טינ סע ןעק ןעמ ןוא קנַאש
 .ןופרעד ןעמ טכַאל דייס-טפיא

 -וא ךיז טּפוטש .טנַאלַאט-ךגיױבנעלע רעד ,ךיז ןּפוטש סָאד טשרעה ָאד
 יד טכַאמ ןוא ןגיוא יד וצ טסילש !ןרעוו טנעקרענַא טעוו ריא ןוא --- םוטעמ
 -געממוא עלַא ןופ טָאג רעד זיא יז רָאנ לייוו ,רעזייווגעוו רעייא רַאפ הּפצוח
 .זדנוא ייב ןטייקכעלגעמ עכעל

 ,רודאּפמָאּפ טדערעג טָאה ױזַא

 ןסע ןוא םיבוט-םוי ןגעוו

 סָאד זיא עקירעמַא ןופ לייט ןשידיי םעד ןיא בוט-םוי רעטסערג רעד
 .רודאּפמָאּפ טנַאז -- ,ןסע

 ! בוט-םוי גנוע ןבָאה טעוװ ריא ןוא -- טסע
 גרעב עצנַאג ןכָאה עכלעוו ,סעיגילער ןופ רעדנירג יד ןעוועג ןענייז םיטוש

 .םיבומ-םוי יד רַאפ ןבירשעגנַא ןצעזענ םימ
 יד זיא -- םיבוט-םוי ןופ גנוטלַאהרעד רעד רַאפ עיטנַארַאג עטסעב יד

 ! הליכא
 -אנרעטניא ןוא ןטסיכרַאנַא ,ןטסידנוב ,ןטסיסקרַאמ ,ןטסילַאנַאיצַאנײטנַא

 .ןסע ןופ הווצמ יד םייקמ ןענייז עלַא --- ןטסילַאנַאיצ
 -- רעדניק טימ .ןרעטלע ןופ המחלמ ןייק :עקירעמַא דנַאל ליואוו ַא

 .שיט-סע םייב
 וצ ןעלטימ עטסעב יד ןענייז עקשיק ןוא סעמיצ ,ךעלדיינק ,שיפ ץעשידיי

 .הנידמ סעסובמַאלָאק ןיא טפנוקוצ רעזדנוא ןרעכיזרַאפ
 -לַאהרעד רעד ןופ דוס םעד ןקעדפיוא ךייא טעוװ רע ןוא בצק םעד טגערפ
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 א א א א א א עי

 ! עקירעמא ןיא טייקשידיי ןופ גנוט
 .רודאּפמָאּפ טדערעג טָאה ױזַא

 ןבעל ןוא סמלוע-תיב ןגעוו

 ,רודאּפמַאּפ טגָאז --- ,רעווש זיא דייס-טסיא רעד ףיוא זדנוא ייב ןבע?

 .ץַאלּפ רעטסעב רעד ָאד זיא ןברַאטש רעבָא --

 -אב ענייפ עכלעזא ,רעניואוונייא עריא טינ םיג טלץוװ רעד ןיא דנַאל ןייק

 ! דייס-טסיא יד יוװ -- ןברַאטש םוצ סעיצידנַאק עמעווק

 ןטימ טדנעוועג זיא -- ןבעל-טנַארנימע עשידיי-שינַאקירעמַא עצנַאג סָאד

 ,םלוע-תיב םוצ םינּפ

 קימש ןקיזיר ןייא רַאפ זיא -- ךיז ןעלמוט רעשלהק רעצנַאג רעזדנוא

 .עקרק
 .ךעלעדיי ערעזדנוא ָאד ןענייז קידמלוע-תיב טיירב

 ...ןבָארגַאב וצ ךייא טיירג זיא "גניר ,, ןוא ןייארַאפ ,ןדרָא ,יטעײסַָאס עדעי

 .קיליב רַאפ ץַאלּפ םענייפ 8א ןבענ

 .ָאד ,זדנוא ייב ץלַא רעביא זיא ירעטעמעפ

 -אוו יז יו ,טייקיליווטיירב-"ירעטעמעפ , יד ,טפַאשרעדורב-עקרק יד ,יוא

 ! המשנ סרודאּפמָאּפ טמער

 טנירק ןעמ ןוא .עקרק טימ ץלַא ןופ רעירפ ַאד ךיז טגרָאזַאב הרבח עדעי

 .ןלאעדיא-עקרק רַאפ ךיז טשמַאּפ ןעמ ןוא ךיז

 ,םלוע-תיב םוצ רעיוט רעד זיא --- טיפענעב-ןקנארק סָאד

 !ָאד טנדרָאעגנייא זיא סע םונ יוװ ,ןברַאטש סָאד ,יוא

 -יוא ןבעל סָאד -- ,רודאּפמַאּפ טגערפ -- ?ָאד ןבעל רעזדנוא זיא יוו ---

 ? םלוע-תיב ןרעפ

 ,רימ טגָאז ?ןסערעטניא-טיוט יד ץוח ,ןסערעטניא-סנבעל ערעכעה יד

 ?ָאד ןבעל ןטימ ןָאטעג ןעמ טָאה סָאװ ,עניימ םידימלת

 -ץדיי ,טפיוק -- ,טפעשעג-ירעטעמעפ רעדעי טפור --- ! קיליב ,קיליב ---

 !טפיק !טפיוק האיצמ ַא ! טונ ןוא קיליב עקרק טפיוק ,ךעל

 ַאד ןיוש טייטש ןוא טילב ,טסקַאוו דרע-םלוע-תיב טימ דחפמ רעד ןוא

 ..."קנָאשוד , ןוא ןטפעשעג רעדיילק עטלַא יד יו רעכעה וליפא

 -ןטיומ ריא ןופ ןנייטש טעוו סע זיב טרָאװ ןוא עקרק טפיוק הרבח עדעי

 .טרעוו

 ,םלוע-תיב ריא זיא רעסערג ץלַא הרבח יד רעסערג סָאװ ןוא

 יד ןופ ןתקולחמ ןוא סעיסוקסיד יד ,רודאּפמָאּפ טגָאז -- ,קעװַא טמענ ןוא

 סע ןוא ,טפענעב-ךקנַארק ןוא תובצמ ,תויול ,עקרק ןגעוו סרעבמעמ-ןייארַאפ

 ...םשינרָאנ ַא ףיוא ץיּפשאנ סױרַא טרָאפ סָאװ ,טשינרָאג ַא טביילב

 רעד ףיוא יו ,ןברַאמש וצ ץֿאלּפ רערעפעב ןייק ָאטינ זיא סע ,םידימלת
 ! דייס-טסיא

 .רודאּפמָאּפ טדערעג טָאה ױזַא =



 ןילַאנראמ אננַא
 1887 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1952 רעמוז ןברָאטשעג

 טכַאנרַאפ ,וינעווע עטפניפ

1 

 לירּפצ זיא סע
 .קָאלג ַא ןופ ףור רענייר רעד ןוא
 טנעה עקידרעייפ ףיוא
 ףיוא סַאנ יד טביוה
 .גָאט ןדנברַאטש םעד

 .רעטכיזעג עלַא ןענייז קירעיורמ יוװ ,ןייש יו

 ,לירּפַא ןופ רעיורמ רעד זיא סע
 ,סָאטױא ןופ סעיסעצָארּפ עצרַאוװש ןוא
 ,רעדיילק עדנשיור-ןיד עטכיילברַאּפ
 -- לעטָאה ןופ ּפערט ענרַאמרַאמ ףיוא ןוא
 רעניימשלדייא ןיא טסאפעגנייא ןשטנעמ
 .רעטכיל עקידנטכיול-קיאור-לדייא ןופ

.2 

 ,וינעווע רעקידטנווָא רעד רעביא

 ,וינעווע רעד ןופ לּפענ םענעליל ןיא

 ןעננילרעטעמש עקידרעייפ ןבָאה

 .טרעטַאלפעגפיוא

 וינעווע רעד רעביא
 ןעמיווש
 ,ןפיש עטעדוסרַאפ יו
 ,ןעניזומיל
 ןענעריס ןופ יירשעג רעיור רעטמלפייווצרַאפ רעד טגנעה סע ןוא
 .קידנעַארד
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 ,ןגיױא ערעייז ןיא טכַאנ קידנגָארט
 ,ןגיױא יד ןיא דלָאנ ןוא גנורעטשעצ ןוא טכַאנ
 ,ןעיורפ עגנוי ןעייג ,קידנגיוו ךיז רעדיל יו
 וינעווע רעד רעביא זעוורענ סיוא ןטיירּפש ןוא
 לנילפ עניילס ערעייז
 .ןעגנילרעטעמש עקיניזנאוו ןופ

 טנווָא ײװדָארב

 ,ןלַאװק טנזיוט יו לעה טשיור סַאנ יד .טילב טנוװָא רע
 ,ןלארָאק ןוא ביוטשנוז ןופ ףיורַא ןרעייפ ןעמיווש סע

 ןלַאּפרעסַאװ .ןלייזו עקידנעמאלפ-סענירטיוו

 ,ליק ןוא רעווש סנדייז ,טעמַאס ןפיט ןופ

 לירדאק ןכעלדנעמוא ןיא ןשטנעמ ןוא

 ,ןלַאפרַאפ ואוו ןרעוו ןוא ךיז ןענענעגאב

 ,ןכאל ,ןעגניז ןגיוא ,ןגיוא ןכוז'ס ןוא

 .ןכַאז עלַא ןעינק סע ,טכַאד רימ רעבָא

 .ןלַאפ םנטָאש עיולב .טניוו רעד ,טילב יולב
 .ןלַארטש עצראווש עגנַאל ףיוא ייברַאפ רַאק ַא םילפ סע

 .דרעווש ַא יו למיה ןיא ןייא ךיז טדיינש עמאלקער ַא
 ,טרעהרעד םינ יא ָאי יא ,ךיז ןשוק ,ןכרָאש ןעמיטש ןוא
 .ןלאריּפס עקיטכיל יו ףיורא ךיז ןעלקיוו ןוא

 .ןכַאל ,ןעגניז ןגיוא ,ןכוז ןגיוא ןוא

 ,ןכַאו עטצעל סָאד זיא סע ,ןרעיורט ַא זיא סע ,טכאד רימ רעבָא
 ,דרע רעד טימ ןעננעזעג ןופ העש עטצעל יד

 רעטסגנעג רעד
 ּפַארַא פערט יד ןופ ואוו ,טנעמענעט ןופ ריט ןיא
 ,ןרעטמַאל ַא ןופ גיוא סָאד שינרעטצניפ יד ףיוא טסייר
 | ,ּפָאק ןייז ןייש ןקילייה ןיא יוו טגייטש
 ,לַאטעמ ןופ ןגיוא יד טכיזעג םענרענייטש ןפיוא
 ,ןעגנורענירע ןָא ,קיטכיל ןוא קידכעלייק
 לַארטשיָאטוא ןדעי ןוא רעיינכרוד ןדעי טימ סַאג יד ןבָאה
 .ןעגנולשעגנייא טייקרעל רעקירעגנוה ןיא

 ,ףרַאש ןוא טכייל לסקַא םעד ביוח ַא טוט רע
 .ןליק םעד טעליטפ םעד שַאט ןיא ,גיוב ַא ,רַאש ַא
 ,ףרַאה ענעדלָאג א יו םיא רַאפ סָאג יד טגיל סע
 ,ןליּפש םוצ ךיז ןנָאי רעגניפ עדליוו ענייז ןוא
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 טי 4

 גיוודול ןבואר

 .םירבק ןשיווצ גָאמ רערעווש ַא
 .יורג זיא למיה רעד ,ןרעיילב זיא למיה רעד

 ןפערט רשפא ןוא סַאנ ןיא ןייג לעוװ ךיא

 .יורפ רענייש ןייז טימ ןגיוודול

 ,םערָא ןרעביא לטנַאמ םעד ןגָארט טעוו רע

 ,ןלָאּפָאט ןשיווצ יו ,רעדיל ןשיווצ ןייג ןלעוו רימ

 : ױזַא ךאפנייא ,קידנעשטשַאל ןגערפ טעוװ רע ןוא

 *? ןילָאגראמ ,ריא טכַאמ עשז-סָאװ זיא,

 עליטש ,עקיטכַאנרַאפ דייר טימ

 ,םיא רימ ןענַאמרעד

 ,הליפת א יוװ ,רערט ַא יו דייר טימ

 רענניפ עביל ןופ רירנָא רעד יו

 ,עניד ןוא

 . . . עליטש ,עקיטכַאנרַאפ

 ,םורד ןופ שטנעמ ַא ,רענייגיצ רעשיריל ןעוועג זיא רע

 .טונ-ךעלרעמיר ןוא ץלָאטש ,קידמערוטש

 ,םערַא ןרעביא לטנַאמ םעד ןגָארמ טגעלפ רע

 .טוה םעד ןדנַאר עטיירב טימ

 . . . ןלָאּפָאט ןשיווצ יו ,רעדיל ןשיווצ ןיינ ןגעלפ רימ

 ,טיירב ןוא קיטסַאה ,לוק ןייז ןוא

 לגיט ןיא יו טינענמוא טשימעג טָאה

 ,דיירפ ענעשַאלרַאפ ,סנקלָאװ ,דרע עטיור

 ,ןלָאט ןוא ,םיטבש ןוא ,יּפיסיסימ יד

 ,טיילפ עקידרעטיצ ןייק ןעוועג טינ זיא רע

 ,ןעלגילפ עלעדייא טימ ךאלמ ןייק טינ

 ,ןלָאבמיס עטריקאילבָא יד ןופ רענייא ןייק טינ

 ,טבירטמַאב ןוא סייה ,רעטושּפ א שטנעמ א ןעוועג זיא רע

 ,טבילעג םיא רימ ןבָאה אזַא ןוא

 ,רעגעלש עקיטיוהצראוװש יד רימ ןלעוװ ןעקנעדעג ןוא

 ,רענענ ןופ ןּפיל עקיגרַאב יד

 ,רעטומ ערַאבטכורפמוא יד ,ןאלעלקעמ יזייד

 .רעמ טינ רשפא ,ץילַא סָאד רשפא

 ,רעדימ גנוי וצ רעד ,גיוודול לייוו

 .רעדיל ענייז ראפ ןעוועג רענעש זיא

 .ןלָאּפָאט ןשיווצ יוו ,רעדיל ןשיווצ ןייג ןלעוו רימ

 : יױזַא ךאפנייא ,קידנעשטשאל ןגערפ טעוװ רע

 ?? ןילָאגרַאמ ,ריא טכַאמ עשז-סָאװ זיא ,
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 טימ סיואכרוד ןדנוברַאפ ךס ַא ייב זיא ,עקירעמַא עסיורג יד ,עקירעמא

 .עקירעמַא עצנאנ יד ,עקירעמא זיא קרָאידינ זַא ,ליפעג ַא ַאד זיא'ס .קרָאידוינ

 ץעריא טימ קרָאידינ ,רעניואוונייא ןָאילימ טכַא ןופ טָאטש עקיזיר יד ,קרָאידוינ

 יד טימ ,ןבעל ןטריזיטַאמָאמיוא ןוא ןטריזינַאכעמ ריא טימ ,רעצַארקדןקלָאװ

 ,זיוה ןדעי ןיא ןעגנורדענניירַא ןבָאה סָאװ ,ןעגנומכירנייא עשינכעט ײלרעלַא

 ריא סָאװ ,ןבעל ןקידרעביפ ,ןקידלמוט ריא טימ קרָאידינ ;רעמיצ ןדעי ןיא

 ףיוא טשינ לָאמנייק רָאנ ןרעה עכלעוו ,יעװדָארב ,רעווקס סמייט זיא לָאבמיס

 .ןעזסיוא רעייז רדסכ ןרעדנע וצ ןוא ךָאוװ ןייז וצ ,ןבעל וצ

 ךיא ןעוו ,ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד טָאהעג ךיא ךיוא בָאה ליפעג אזַא

 ,לבריוועג ריא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ךיילנ ןוא קרָאידוינ ןייק ןעמוקעג ןיב

 ןיא ךיז טיצ סָאװ ,עקירעמא קיטש עסיורג ַא ,קיטש ַא ךָאנ רעבָא ןַארַאפ

 ןוא ןשינרעדליו רעביא קיפיסַאּפ ןזיב קיטנַאלטַא ןופ טיירב ןוא גנעל רעד

 געט ןופ ךשמ ןיא .ןטנורנּפָא עקידתישארב ןוא גרעבדיינש רעביא ,תוירבדמ

 -נצנעלג יד ףיוא ,גוצ רענַאקירעמַא ןקידנפיול-לענש םעד טימ ךרודַא וטסדיינש

 -ןרעדָאמ םענייפ א ןיא יו ןענעלנָא עכיוה יד טימ ןלוטשדןָאגַאװ עכייוו עקיד

 עטנידנַאב ףימ טא :רעטרע עטסקיטרַאנדיײשרַאפ יד ,ןָאלַאס ןטעטכירעגנייא

 -ָאמ א ןיא סעליוו יו טיובעגסיוא ,ךעלזייה ןוא רעזייח עלופמכַארּפ טימ ןלָאט

 -רַאטס סָאװ ,ןזלעפ-גרעב עקיסופ טנזיוט-סקעז עכיוה טָא ןוא ,טרָא-רוק םענרעד

 טָא ןוא ,ןרָאי רעטנזיומ ןוא רעטנזיוט טניז ןזיר ענעטלָאשרַאפ יו סיױרַא ןעשט

 -טשרע ,עשירפ -- ;ןעיינש עפיט ןיא רָאג ןַאב יד ןיידַא ךיז טיירד םיצולּפ

 .םופ רעשישטנעמ ןייק ןופ ןרָאװעג טרירַאב טשינ ןענייז סָאװ ,ענעלַאפעגנָא

 -נַא טימ ץילַא ןוא קור ַא ךיז ייז ןעוט טָא-טָא סָאװ ,ןעיינש-גרעב עקידלַאװעג

 ןלעוו ,ןענָאגַאװ-ןַארָאטסער יד טימ ,ןשטנעמ עלַא יד טימ ןַאב עגנַאל יד ,רעדנַא
 .קיבייא ףיוא ןרעוו ןדנואוושדַאפ

 ןימ אזא ןיא ןיירַא םכירק ףעמ .גרעב-יינש עכיוה יד ןיא ױזַא טרָאפ ןעמ

 -ַאגַאװ יד .ןטישנָא-נרעב יד ןיא טרעבקעעגכרודַא זיא סָאװ -- ,לענוט ןגנַאל

 לענוט םעד ןיא שיורעג רעד .עירטקעלע רעד טימ ןטכױלַאב-לעה ןענייז ןענ
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 -לקנוט עקידנבעוושכרוד יד ןוא ,ןרירעמעש ךעלּפמעל יד ,טקרַאטשרַאפ טרעוו

 .שממ טרעיול סױרַא רעטצנעפ עטיירב יד ןופ טייק

 ךיז מקעלּפטנַא -- לענוט ןימ אזַא ןופ סױרַא ךיז טקור גוצ רעד זַא ןוא

 -יא ,גרעב טייק רעיינ א רעביא דליב קידהנושמ ןוא דליזו ,יינ ַא לַאמ סעדעי

 א -- העש ךָאנ העש נוצ רעד ךיז טלננעלש ױזַא ןוא .ןעמוהת עפיט רעב

 -אלָאק ,רעוונעד ןופ טריפעג ךימ טָאה סָאװ ,געוװו רעד ,טכענ ייווצ טימ גָאט

 ייווצ רעביא ןופ ךלהמ א זיא סע .עינרָאפילַאק ,ָאקסיצנַארפ-אפ ןייק ,אדאר

 טּפעלק .ךיוה סופ טנזיוט ןביז רעביא ןעמ זיא לָאמטּפָא .רעטעמָאליק טנזיוט

 -נעה סָאװ ,ןקירב רעביא יז טעזױּפ ,םיעוּפיש-גרעב יד םורַא ןַאב יד ױזַא ךיז

 ױזַא ןוא --- ףיורא רעדיוו ךיז טביוה ןוא ּפָארַא ךיז טזָאל ,ןטנורגּפָא ףיוא ןעג

 ייווצ-טםונימ ַא גוצ רעד ּפָא טמעטָא העש ייווצ ַא ןיא לָאמ ןייא .רעהפיוא ןָא

 ןשיפיצעּפס א עקירעמא ןיא ָאד טָאה סָאװ ,עיצנַאטס-ןאב רעמאזנייא ןֵא ףיוא

 ןוא רעטייוו נוצ רעד טייג --- רעטעּפָאסרַאפ ַא -- רעדיוו ןוא -- ,ןעזסיוא

 | .רעטייוו

 עטַאז יד טניילעגנָא ױזַא זיא -- ןלָאמ ןוא גרעב עטסיוו עלַא יד ךָאנ ןוא

 -נואוו א רַאס .עינרָאפילַאק עקידנרעּפכורפ ןוא עקינוז יד ,עטנירנַאב-ןירג ןוא

 -לעה ןוא עשיּפָארט רעמייב ! טייקנירג א רַאס ןוא ןטפַאשדנַאל ערַאברעד

 ! ליפ ױזַא טייקרעביוז ןוא ןעלמיה עקידנמכיול

 -ענפיורא עקירעמא עקיטנייה יד ןיוש טָאה ,דנַאל ָא-םעד ףיוא ,ָאד ךיוא

 -- ,ןישַאמ יד טשרעהַאב ןעמעלַא ןוא ץלַא טָאה ָאד ךיוא .םתוח ריא טנייל

 -שטנעמ ןוא ןנַאװ ןוא דרעפ ןסױטשעגסױרַא טָאה סָאוװ ,ָאטיױוא רעד ,"ראק,, יד

 ַא .ןליבָאמָאמיױא עקידנלייא ,עקידנפיול -- ןשטנעמ טַאמשנָא .סיפ עכעל

 -יא ןצנאגניא ןענייז ייז ,סיפ ןייק טשינ ףרַאדַאב -- ָאד ןעמ טגָאז -- שטנעמ

 רעד ."ראק, רעד ןופ ןכירקוצסיורַא ןוא ןכירקוצניידַא ףיוא ןדייס ,קירעב

 טמשינ טָארט ןייא ןייק .םיא וצ רַאק יד ןוא ,רַאק רעד וצ ןדנובעגוצ זיא שטנעמ

 -ּפַא רעצנַאג רעד ןוא ,רַאק רעד ןיא טעוװַארּפעג ןרעוו ןטפעשעג יד .ריא ןָא

 יד ,ןסאנ יד ,טָאטש עצנַאג יד ,ןגעוו עלַא ןוא .רַאק יד רעדיוו זיא -- ור

 רעד וצ טסַאּפענוצ טציא זיא ץלַא -- ןטפירשפיוא יד ,ןגָאר יד ,ןטפעשעג
 ,רַאק רעד וצ --- ןבעל ןניח ןיא ןירעשרעה

 -עגרעדנַאנַאפ טציא ןענייז סָאװ ,ןליבָאמָאטיױא ןָאילימ קיסיירד רעביא

 עינרַאפילַאק ןיא -- לָאצ רעסיורג א רָאנ ןיא ןוא -- עקירעמַא רעביא טיידּפש

 ףיוא ןרָאװעג ןפרָאװענסױרַא רָאי עכעלמע עטצעל יד טשרע רעבָא ןענייז ---

 רַאּפ ַא טימ .ךעלסעג יד ,ןעלקניוו יד ,ןגעוו יד ,טעטש יד טלופרַאפ ,סַאנ רעד

 םעד ןיא -- ,ןעזעגסיוא טםשינ ױזַא ץינרָאפילַאק טָאה קירוצ רָאי קילדנעצ

 .םעד ןופ ,ךלמה-ךרד םעד ןופ ּפָארַא ךיז טּפַאכ ןעמ ןעוו ,ךיז ןעמ טגייצרעביא

 ךָאנ ךיז טָאה סע ואוו -- ,טייז ַא ןָא ץעגרע -- ךַאילש ןטרעטסַאלּפעגסױא

 -"ןהובו וחות, םעד ןופ ביילברעביא ןַא ,עקירעמַא-רוא קיטש א טיחעגפיוא

 -ַאטָאמ ןוא טריזינאכעמ ןבָאה קינכעט יד ןוא שטנעמ רעד רעדייא ,דָאירעּפ

 ,רוטאנ רעד ןופ ןשינרעדליוו יד ,רומאנ יד טריזיר
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 טשרע -- ,ואווצעגרע לקניוו ןימ ַאזַא טימ ךיז טפערט ןעמ ןעוו טשרע ,ָאי

 -ליש ןָאדנָאל קעשוד סָאװ ,ןבעל סָאד ןעמענפיוא ןוא ןסאפפיוא ןעמ ןָאק ןאד

 טּפעשעג טָאה רעטקַאראכ רעקידנזיורב ןייז טענַאװ ןופ ןלַאװק-רוא יד ,טרעד

 .ןרָאװעג טרוכישרַאפ קידנעטש ףיוא זיא ןוא הקיני ןייז

 ,טננעג רעד טימ ךיז ןפערט וצ טייקכעלנעמ יד טאהעג ךיא בָאה געט יד

 -עג ןוא טבעלעג ןרָאי עטצעל יד טָאה ןָאדנַאל קעשזד ואוו ,םייה רעד טימ

 -ענ עקיטפערק ןרירוגיפ סע ואוו ,קרעוו "עדליוו, ,עקיטולבלופ ענייז ןפַאש

 -לוק ןוא טלעוװ עקיטייצטנייה יד סָאװ ,ןטלעוו-רוא ןופ יו ןשטנעמ ,ןטלַאטש

 .ןעגנאווצ ערעייז ןיא ןעמענוצניירַא ןזיוואב טשינ ךָאנ ןבָאה רוט

 ,אמולַאטעּפ לטעטש ןקיטכערּפ םעד ןיא טארעפער א טאהעגנ בָאה ךיא

 לטץעטש סָאד טָא .ָאקסיצנַארפךאס טָאטש רעד ןופ רעטעמָאליק קיצכעז א

 עקיטרָאד יד ךיוא ןוא ,עקירעמא ןיא טעמש ערעדנַא יד ןופ סיוא ךיז טליימ

 ןדיי עשידיי ערעדנַא עלַא יד ןופ שרעדנַא רָאנ ןענייז סעילימַאפ טרעדנוה

 םרעמרַאפ טשינ --- ,סרעמרַאפ ָאד ןענייז ןדיי יד .טעטש רענַאקירעמַא יד ןיא

 רעריצודָארּפ ןוא רעניה ןופ רעוװעדָאה רָאנ ,טרָאװ ןופ ןיז ןכעלנייוועג ןיא

 -ניא ערעייז ךיז ןבָאה ,ןבעל קיטרַאנניײא ןַא ָאד ךיז ןבעל ןדיי יד .רעייא ןופ

 ןרָאי ןוא ןרָאי טניז עיצקודָארּפ-רעניה רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז ,ןסערעט

 רענײמעגלַא ןוא רעשידיי טימ ,ןסיוו טימ ןשטנעמ ָאד ןענייז ןדיי לַאצ ַא

 ואוו ןעוועגסיוא ,ןבעל טנאסערעטניא ַא ךיז רעטניה ןיוש ןבַאה ייז .רוטלוק

 םָאד ייז םיצ סע רעבָא ,ןכַאז ענעדישרַאפ טימ טקיטפעשַאב ןעוועג ,טלעוו ַא

 -רעד ןכַאז ליפ ןיא .לשעלפ םוצ רוכיש ַא ,לידבהל ,יוו ,ַאמולָאטץעּפ ןיא ןבעל

 זיא ָאד סָאו ,טשינ רעמ .לארשי-ץרא ןיא תוצובק-קמע יד אמולאטעּפ טנַאמ

 מפַאשטריוו-רעייא ןוא-רעניה יד ךיז טריפ ,ךיז רַאפ סָאבעלַאב ַא רעדעי ךיז

 וימקעלָאק קיטש ַא ָאד ךיוא ןַארַאפ זיא סע רעכָא .תוירחא רענעגייא ףיוא

 ַאד ךיוא זיא סע ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא ,ןזיירק ערעייז ָאד ןבָאה ןדיי -- ןבעל

 -טנעָאנ יד .רעמולאטעּפ לָאצ ַא ןשיווצ טקַאטנָאק רעקיטסייג רעקידעבעל ַא

 ןוא -- ןשטנעמ ךיוא טלדייארַאפ עצַארּפ ערעווש יד ,רוטַאנ רעד ןופ טייק

 ןדנוברַאפ טאהעג ןבָאה הרבח רעמולַאטעּפ יד .ַאמולאטעּפ ןיא ןעמ טעז סָאד

 -רַאברעדנואו םעד טָא טימ ןעמיורט עסיורג רָאנ ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא

 טָאה ,עקירעמא ןיא טּפיוהרעביא ןוא ,ןדיי זדנוא ייב רעבָא .טרָא םענייש

 ױזַא ןבילבעג זיא אמולַאטעּפ ךיוא ןוא ,טליּפשרַאפ ןוא ןעזרַאפ ןכַאז ליפ ןעמ

 -ערעטניא ַא רָאנ ןסקַאוװסױא םעד ןופ טנָאקעג טלָאװ סע םגנה ,טייז רעד ןָא

 יד ,לקניוו ןשידיי ןקידריווקרעמ םעד ןופ עטכישעג יד .לקניוו שידיי טנַאס

 ןיא ,ףרָאד ןיא םעברא ףיוא ןייג וצ וואורּפ ןווַאקעשט םעד טָא ןופ עטכישזג

 רעמולַאטעּפ יד זַא ,יאדכ ןעוועג טלָאװ סע ןוא .קיטכיוו רעייז זיא םרַאפ
 ..טלעוו רעשידיי רעד רַאפ "ןושל טימ , סױרַא ןלָאז

 ןבעל סָאװ ,טיילעגנוי רָאּפ ַא ַאמולַאטעּפ ןיא ןפָארטעג ךיוא בָאה ךיא
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 -ַארּפ-ןקישט , רעד ןיא ןניױצעגנײרַא ךיוא ןענייז ןוא ,רָאי עכעלטע טשרע ָאד

 ןיא לוש רעכעלטלעוו:-שידיי רעד ףופ רעטריאודַארג ַא -- םענייא ."עיצקוד

 ,"רעטעלב עשירארעטיל, יד ןופ רענעייל רענעזעוועג ַא ןוא ,עיקסַאלדָאּפ-קסלעב

 -ניא םימ ןלױּפ ןשידיי רעזדנוא ןופ ,"טַארב-שַאנ, ַא רוחב ַא -- רבח ןייז ןוא

 ,רוטלוק ןוא רוטארעמיל רעשידיי רעד וצ עביל ןוא סערעט

 ,ןדיי-"ףרָאד , יד טָא ןשיווצ ןעגנערברַאפ וצ חור-תחנ א ןעוועג זיא סע

 ,ָאידַאר א םימ ,בומש ענייפ א ,ןישַאמ-ָאטיוא ןַא ךיז טָאה רענייא רעדעי סָאװ

 -סטעברַא עדעיַא סָאװ ,ןעגנוטכירנייא עטוג עלַא יד ןוא ,"ריעדישזדירפ , ַא טימ

 -בָארּפ עטסקיטכיוו יד ןנעוו ױזַא טסעומש ןעמ .עקירעמַא ןיא טגָאמרַאפ בוטש

 טשינ טָאז רָאנ ךיז ןָאק ןעמ ןוא -- ,ןעמעלבָארּפ-טלעוװ ןוא עשידיי ,ןעמעל

 רעמנזיוט ,ךשוח-ירה רעטניה ץעגרע ןעניואוו סָאװ ,ןדיי .ןרעהנָא ןוא ןדערנָא

 ןופ רעהַא טייגרעד גנוטייצ עשידיי ַא ,םיבושי עשידיי עסיורנ יד ןופ ןליימ

 טרעניהרַאפ ןוא טעװװערָאהרַאפ ,ןדיי ;גָאט ןטפניפ ןפיוא טשרע קרָאידינ

 טלעוו רעד ןיא טײקטנוװַאהַאב ַא רַאפ --- ךָאד ןוא ,רָאי קילדנעצ יירדיייווצ ַא

 ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,םעד וצ סערעטניא ַא רַאס ! קיטילָאּפ רעשידיי ןוא

 ! טלעוו-סגנופַאש רעשידיי רעד

 ןעמוקעג זיא "ןלױּפ ןיא ןדיי ןפַאש ןוא ןבעל סע יוו, טַארעּפער ןיימ וצ

 -םיוא טָאה ןעמ םאזקרעמפיוא יוװ ןוא ,ַאמולַאטעּפ עשידיי עצנַאג סָאד טעמכ

 ..|טלעטשעג ךָאנרעד טָאה ןעמ תוישק ןוא ןנַארפ ַא רַאפ סָאװ ןוא ,טרעהעג

 רעייז טימ ןעמונרַאפ ןייז טשינ ןלָאז ייז יו --- ,ןדיי רעמולַאטעּפ יד

 ךיילג טרָאד ךיז טליפ ןעמ .םיחרוא-סינכמ עפיורג ייז ןענייז ,טכוצ-רעניה

 החּפשמ קימש ַא ,שטנעמ רענעגייא ,רעשימייח ַא יו טונימ רעטשרע רעד ןופ

 ױזַא טַאלנ רעדָא ,גָאטימ ,קיטשירפ ףיוא ןשינעטעבראפ יד ןָא ךיז ןביוה .ייז טימ

 תושר רעייא ןיא ןניילרַאפ ןָא ןעמ טביוה ךָאנרעד ןוא --- ,סייברעביא ןַא ףיוא

 ןעמ זַא ,םלוע םייב טביילב סע .טנגעג רעד ןיא ןרָאפוצסױרַא "רַאק ,, יד

 השעמ א עקַאט זיא סע .םייה סנָאדנַאל קעשזד וצ ןריפ טסַאג םעד ףרַאד

 ,ןיהַא ךימ ןריפ וצ םינלעב עכעלטע סױרַא ךיז ןפור סע רעבָא ,ליימ 80-40 ַא ןופ
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 זיא ַאקסיצנַארפ-ךַאס .ןסקָאװעגפיוא ,טײקמערַא ןיא ,טרָאד ,ןרעמלע עמערַא
 ,טנעירָא ןטימ --- ,טלעוו קיטש ַא טימ טדניברַאפ סָאװ ,טָאטש-טרָאּפ עסיורג ַא
 -רעדנואוו ַא זיא ןיילַא ָאקסיצנַארפ-ןאס .ולולָאנָאה טימ ,עילַארטסױא טימ
 ןענייז סָאװ ,םסעדנעגעל ןוא תוישעמ טימ ,םורַא גרעב טימ ,טָאטש ענייש
 ןעמ ואוו ,טָאטש א .סעגערב ענייז ןוא ןַאעקָא ןשיפיצַאּפ ןטימ ןדנוברַאפ
 ענעדישרַאפ ןיא רעהַא ןעמוקעג ,םעסאר ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ טפערמ
 טצענערג סוסקול ואוו ,טָאמש א .געיעג-דלָאג םעד תעב --- רקיעב ןוא ןטייצ
 ןוא ,םידרויו םילוע ןופ טָאמש ַא .טפאשגנע טימ תובחר ,טײקמערָא טימ ךיז
 ףױרַא ,ןלָאמ ףוא גרעב רעביא ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ טָאמש יד זיא ךיוא ױזַא

 יוב ןריובעג טרָאד ,ָאקסיצנַארפױַאס ןופ דניק א זיא ןָאדנַאל קעשזד
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 -אבעצ -- רעטעּפש ןוא עכעלטפַאשנדייל סָאד ,ןָאדנָאל קעשזד .ּפָארַא ןוא

 -לֵא ,עקימורַא סָאדלַא ןעמונענפיוא טָאה ,ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןופ דניק עטעוועל

 רעבירעד ןוא .עינרָאפילַאק ןוא ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןופ עקידנכערּפשרעדיװ סָאד

 ױזַא -- רעבירעד ןוא ,טנגעג רעד ןיא ָאד טבילַאב ױזַא ןָאדנַאל קעשזד זיא

 ַא טימ טשינ ןברָאמשענג ןוא טבעלענ טלָאװ רע יו ,םיא ןגעוװו תוישעמ ליפ

 .רעירּפַא רָאי טרעדנוה עצנַאנ טימ רָאנ --- קירוצ רָאי קיצנַאװצ

 ץנעדיזער ןייז -- ,םייח סנָאדנָאל קעשזד וצ ַאמולַאטעּפ ןופ ןרָאפ רימ

 ןטייווצ ןכָאנ ליימ ןייא טננילש ָאטױא רעד .ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד

 ןטיײרּפש ןטייז עלַא ןופ .ןגעוװ-טלַאפסַא עטרעטסַאלפעג-ראברעדנואוו יד רעביא
 -אק ץעשיפיצעּפס יד -- ,ןטפאשדנאל ,רעדליב עקיטכערּפ זדנוא רַאפ ךיז

 -יא ןוא --- ,טײקמַאז טימ ,תורישע טימ לופ ,ןטּפַאשדנַאל-רוטַאנ רעינרָאּפיל

 -רַאפ ,ןסקַאװ ןיא ןעמונרַאפ זיא םורַא רעד .ננילירפ בױהנָא ,טציא טּפיוהרעב

 .ןטסנעש ןוא ןטסעב םענופ רעמ-סָאװ טלעוװ-סמָאג ףיוא ןעגנעדבסורַא ןיא ןָאט

 ןוא ,לגרעב א טָא ןוא .טשינ ץעגרע ןיא טעז ןעמ סָאװ ,ןצנַאלפ ןוא ןסקיוועג

 עלַא יד טָא יוװ ,רימ ןלייצרעד ,טימ-ןרָאפ סָאװ ,םירבח יד ןוא --- ,לָאט ַא טָא

 קעשזד .קרעוו סנָאדנָאל קעשזד ןיא ןטרָאד ןוא ָאד טרעדלישעג ןענייז רעטרע

 ןעוועג זיא טוג ןייז ,ףיוה ןייז ,זיוה ןייז .ןבעל ענדָאמ ַא טריפעג טָאה ןַאדנַאל

 ןרעדנַאװמורַא ןוא ןעלדנַאװמורַא ןגעלפ סָאװ ,ןדנובַאנַאװ רַאפ טלקמ-ריע ןַא

 ענייז ןעוועג ןענייז ייז ןופ עליפ .ןגעוו רעינרָאפילַאק רעביא ןטייצ ענעי ןיא

 ענעדיישרַאפ ןיא טנגעגַאב ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,טניירפ עכעלנעזרעּפ

 לגר-הלוע םייל-חרבח ידיטָא ןנעלפ .ןבעל-רעלגָאװ ןוא-רעדנַאװ ןייז ןופ ןטייצ

 א ךיוא ןּפַאכ ,ןעקנירט ןוא ןסע ,ןכָאוװו םיא ייב ןייזּפָא ,קעשזד רעייז וצ ןייז

 -עינרָאפילַאק עיולב ,עפיט עראברעדנואוו יד רעטנוא ןּפָאלש ױזַא ןוא ,לזעלג
 .ןעלמיה

 ןופ ןעוועריקרַאפ ,זױה-ןָאדנָאל קעשזוד םוצ ךיז ןרעטנעענרעד רימ

 רעזדנוא םימ ךיז רימ ןביוה ,ףױרַא גרַאב טיצ סָאװ ,געטש א ףיוא ןוא ,געוו

 ,חטש רעסיורג ַא רָאג זיא סע .םייה םנַאדנָאל קעשזד וצ ןישַאמ רעקידנּפָאס

 ייב טפױקענּפָא טאהעג טָאה ןָאדנָאל סָאװ ,דנַאל-רעקַא טנזיוט ייווצ רעביא

 ,זיוה קיקָאטש-ײיװצ ַא טייטש טייז ַא ןָא .סָאבעלַאב ןטמערָארַאפ א םענייא
 דָארג זיא יז .ןַאדנָאל קעשזד ןופ ןעמָאנ ןפיוא קעטָאילביב ַא זיא סָאד ---
 א ןבעגעג טָאה עכלעוו ,קנַאב יד סָאװ ,ךוסכס ַא בילוצ טכַאמרַאפ טציא
 ןיא םוטעמוא יו .םישרוי יד טימ טָאה ,טוג-ןַאדנָאל קעשזד םעד ףיוא האולה

 ,רעהַא ךיוא ןסירעגניירַא ךיז ,לַאטיּפַאק רעד ,קנַאב יד טָאה ױזַא ,עקירעמַא

 -נידַאב עשירעביור ,עשיקנַאב ,ענייז טריטקיד ןוא ,הכולמ-ןָאדנָאל רעד ןיא
 מָאה עקירעמא עכייר-שירעדנעװשרַאפ יד סָאװ ,עװַאקעשט זיא םע .ןעגנוג
 -נַאל קעשזד ןופ קנעדנָא םעד רַאפ דובכה-תארי ןייק ןוא טעטעיּפ ןייק טשינ
 -ביל , יד ןופ ןעוועג טשינ זיא ןָאדנָאל קעשזד : ךעלדנעטשרַאפ זיא סע .ןַאד
 ךָאנ טצנַאטעגכָאנ טשינ טָאה רע ,עיזַאושזרוב רענַאקירעמַא רעד ןופ "ןעגניל
 םעד טיהעג טשינ ,ןעננוי-רקפה טימ טרבחעג ךיז טָאה רע ,עקדוד ריא
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 ןדַאלעגנייא לָאמַא זיא ןָאדנָאל קעשזד יו ,עקַאט טלייצרעד ןעמ ."טעקיטע,

 דובכ ןייז וצ זיא סע ןיהואוו ,ןָאלַאס ןכייר ַא ןיא ָאקסיצנַארפ-ןאס ןיא ןרָאװעג

 טָאטשנָא ,רע טָאה .טפאשלעזעג רעד ןופ "ענעטעמס, עצנַאג יד ןעמוקענ ןגעוו

 -םוי םעד ןָא טנַאמרעד ןוא ,גנונרָאװ ,גנואָארד ןפרָאוװעג ייז ,דייר עכעלפעה

 ...ןלָאצּפָא ץלַא רַאפ םעוו ןעמ ןוא ,ןעמוק טעוו סָאװ ,ןידח

 -מורַא ףיוא ןָא ךיז ןפערט ןוא געוו ןלָאמש םעד טימ דעטייוו רימ ןרָאפ

 -ַאּפעג לָאמַא ךיז ןבָאה סע ןוא ךיז ןעשַאּפ ָאד -- ,דרע רעקיטש עטזיורגעג

 רעד ןיא דרעפ עטסעב יד טגָאמרַאפ טָאה רע -- ,דרעפ םנָאדנַאל קעשזד טעש

 -סיוא יד ףיוא ןזירּפ עטשרע יד קידנעטש ןעמוקַאב ןבָאה טָאװ ,טננעג רעצנַאנ

 ,רעדליב רימ ןבָאה טעניבַאק ןיא םיא ייב עקַאט ןוא .ןגעיעג ןיא ןעגנולעטש

 רעדליב יד ךיוא יוװ ,קרעוו ענייז וצ רעלָאמ עסיורג ענעדישרַאפ ןופ ןלָאמענ

 טָאה ןָאדנַאל קעשזד .ןשינגייצ יד --- ייברעד ןוא ,דרעפ עטרימערּפ ענייז ןופ

 ענייז ןגעוו ןפורּפָא עדנצנעלג יד טימ יו רעקינייוו טשינ ,ייז טימ טריצלָאטש

 .ןעגנופַאש
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 ,ןלָאט ןוא ךעלגרעב ףיוא ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ טניל סָאװ ,אפוג ףיוה דעד

 ענעסקַאװעגרעדנַאנַאפ-קידלַאװעג טימ ,רעמייב עקירָאײ-טרעדנוה עסיורג טימ

 ןייק ָאטשינ .טײקשיטַאבעלַאב רעטזָאלענּפָא זַא ןופ קורדנייא ןַא טכַאמ ,ןנייווצ

 ךיז טיצ סָאװ ,ןבעל א זיא סע .סָאבעלַאב ןשירעּפַאש ןקידעבעל א ןופ גיוא

 -יא רימ ןפערט טייז רעד ןָא .טשינ ןיוש טזיורב סָאװ רעבָא ,עיצרעניא טול

 -בלַאה ןוא עטנערברַאפ-בלַאה -- ,ןעניאור -- ,ץַאלַאּפ ַא ןופ ןשינעביילברעב

 טיוט ןייז רַאפ רָאי עכעלטע ךיז ןטסָאמרַאפ טָאה ןָאדנָאל קעשזד .עטרעטשעצ

 טקעלקעג טשינ רעבָא םיא טָאה סע -- ,זיוה רַאברעדנואוו א ןעיובוצפיוא

 ,רעביא טיג ןעמ יו ,רעטעּפש .ןעיוב ןטימניא ןבילבעג סע זיא ,טלענ ןייק

 ןיא המקנ א יו ,זיוה סָאד ןדנוצעגרעטנוא ,ןדנובאנאוו יד ,םירבח ענייז ןבָאה

 -נובַאגַאװ רעד ןופ ןרעטייוורעד ךיז ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,ןענָאדנַאל קעשזד

 ןעמ ואוו ,ןעלסעק עסיורג ךיז ןעניפעג ףיוה םעד ןיא .ערמסאילאכ רעשיד

 ןָאדנָאל קעשזד ואוו ,רעטרע ךיוא ןוא ,טסעג עלַא יד רַאפ ןסע סָאד ןכָאק טנעלפ

 ָאד .קרעוו ענייז ייז רַאפ טנעיילעג ןוא רעדירב עטוג ענייז טימ ןסעזעג זיא

 טימ סָאבעלַאב רעד ואוו ,סעקנַאילוה-סקלָאפ ענעדישראפ ןעמוקרָאפ ךיוא ןגעלּפ

 ,ןֿפוא ןטיירב-רָאנ א ףיוא טעווארּפעג ןבָאה טסעג עשידנובאגאװ ענייז

 -יורג ןייז טיהרַאפ זיא ,טבעלעג טָאה ןָאדנָאל קעשזד ואוו ,זיוה םעד ןיא

 ,שיט רענרעצליה רעטלַא ןַא ,שימ-ביירש ןייז זיא טָא -- ,רעמיצ-ביירש רעפ

 -ל/ סנָאדנָאל קעשזד .קרעוו עטסעב ענייז ןבירשעגנָא טָאה רע ןכלעוו ףיוא

 ,טנעה עריא ףיוא טעװעדָאהעגסױא רעדורב ריא םָאה סָאװ ,רעטסעווש ערעט

 -יניילק ץלַא זדנוא טזייוו .ןטייווצ םוצ לקניוו ןייא ןופ םורַא זדנוא םימ טייג

 םיטרּפ זדנוא טלייצרעד ,רעדורב ןסיורג ריא טימ ןדנובראפ ןענייז סָאװ ,ןטייק

 ןופ זיירק-סגנופאש םעד ןיא ןיירַא זדנוא טריפ ,ןבעל ןייז ןופ ןדָאזיּפע ןוא
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 ןוא ןטערטרַאּפ ןעגנאהעגרעדנאנַאֿפ ןענייז טנעוו יד ףיוא .ןָאדנַָאל קעשזד

 טימ ,םיצפח ,ןכַאז ךיוא ;ןָאדנָאל קעשוד ןופ ןדָאירעּפ ענעדיישרַאפ ןופ רעדליב

 -ָאק ,קיטירק ןופ ןגוצסיוא ,ווירב ךעלקעּפ ;ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רע עכלעוו

 טבעלעג :קידקיטייוװ ןוא ענדָאמ ױזַא זיא סע .קרעוו ענעבױהעגנָא ,ןטורקער

 רעלטסניק רעד --- םיצולּפ ןוא -- ,ךעלטפַאשנדיײיל ,קידנזיורב ױזַא שטנעמ א

 רעטייוו א ,ןבעל רעשירעגייוושליטש ,ליטש ַא רָאפ ךיז טצעז ָאד ןוא ,קעוװַא זיא
 .ןבעל םענעי ןופ ךליהּפָא

 סנבעל רעקיטש ןורכז ןיא ףיוא ןעמוק סע ןוא ץירַאה ןיא גָאלש .ַא טוט סע

 -רַאפ ַאזַא טימ טנעיילעג רָאי קיצנַאװצ ַא טימ םָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ןוא

 עלַא ןוא *ןעדיא ןיטרַאמ , ,"טולב ןופ ףור רעד; ,*ףלָאוװ-םי רעד;---.םעמטָא ןטּפַא

 קעשזד ןרַאברעדנואוו םעד ןופ ןעגנופַאש ערענעלק ןוא ערעפערנ עקירעביא

 ,גנורעטסיײגַאב רעקידלַאװענ טימ ןעגנולשעג לָאמַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןָאדנַאל

 ,םזַאיזוטנע םעד וצ בָאגוצ ַא ,ךשמה ןימ א ןעוועג זיא סע .תובהלתה טימ

 -שישטנעמ יד ,עשירַאטנוב יד ,ןרָאי עטשרע יד ןופ קרעוו סיקרָאג םיסקַאמ סָאװ

 ןיא .ןפַאש ןיא ןוא ןבעל ןיא טכַארבעגנײרַא ןבָאה עשירעלדָא יד ,עצלָאמטש

 טניישעגניײרַא ןָאדנָאל קעשזד טָאה ןבעל ןשיסור ןופ געט עיורג עקילָאמַא יד

 -ץגפיוא ןייז טימ טרעדורעגפיוא ןוא ,ןוז רעטניישעצ-לעה טימ ,בוט-םוי טימ
 ,טולב ךעלטפַאשנדייל טזיורב

 ,ףיוה ןייז ןיא ,םייה סנַאדנָאל קעשזד ןיא טציא רימ ןריצַאּפש טָא ןוא

 -מוא ןופ ןבירטמעג ןעוועג זיא רע ואוו ,ןעננַאנעג זיא רע ואוו ,רעטרע ,רעזייח

 ,תונוברוח ,תוברוח ץילַא טציא ןוא -- ,טולב ןופ ףור ןטסקינייוװעניא ןופ ,ור

 !ןעוועג זיא לָאמַא ---

 .זױה-ורּפָא ןימ א טנדרָאעגנייא זױה-ןָאדנָאל קעשזד םעד ןיא זיא טציא

 ןוא עדנַאגַאּפָארּפ ריא טימ ,עקשטירעמַא ,יוא) ךעלטקעּפסָארֿפ זדנוא טינ ןעמ

 ץלַא יד טָא ָאטשינ ןענייז סע ,רעייט טשינ טסָאק סע .(! "םטנעמזייטרעוודַא

 ,..קיאור ןוא לימש ָאד זיא רַאפרעד ,זױה-ורּפָא ןַא ןיא טכוז ןעמ סָאוװ ,ןכַאז ןביז

 ! ? טַאנָאיסנעּפ ַא -- זיוה סנָאדנָאל קעשזד .טסירדרַאּפ סע ,ייוו טוט סע

 -עג רעשירעפיטש רעגנוי ַא ,שיורעג ַא ,למוטעגנ ַא ךיז טרעהרעד טָא ןוא

 -ַאכעגסיױא-טוג טימ ןליבָאמָאטױא עכעלטע ןעמוקעגנָא ןענייז םע .רעטכעל

 ךעלדיימ טימ ךעלנניי .טננוי רענַאקירעמַא רעזָאלגרָאז ןוא רעטַאז ,רעטעוו

 סָאד .רעדליּפעג ַא טימ טמוק ןעמ .טײל-טרָאּפס-חשעמ ,ןזיוה ןיא עלַא ---

 ַאד טגירק ןעמ סָאװ ,דרעפ ףיוא ןטייר וצ טָאטש רעד ןופ רעהַא ייז ןעמוק

 ,םורַא םוצ ןיירַא טשינ ךיז טסַאּפ למוטעג רעד ןוא רעטכעלעג רעד .ןעגניד וצ
 ַאד טריּפש ןעמ ןוא טעז ןעמ סָאװ ,שינעכעדעג רעד וצ ןוא רעדליב יד וצ
 -רעטסיוא ,רערַאברעדנואוו רעד טימ ןדנוברַאפ גנע ןענייז עכלעוו ןוא םורַא
 .ןָאדנָאל קעשוד ןופ טלַאטשעג-רעלטסניק רעשיל

 1938 לירּפַא

 ,"ץקירעמא רעביא ,, ןקורדנייא-עזייר ןופ לטיּפַאק



 טסיא רעד ףיוא טכ , ערי ןעיורפ ר אפ עיצ אר טסנַאמעד ַא
 ייס-

 1911 ןיא / קר אי ןינ יד

 שילגנע ןענרעל ןטנ ארגימע ץשידיי



 ר ע לי מ .ל
 1887 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 עטיוט יד ןופ םירבק יד ףיוא

 בורק ןעמוקעגמוא ןענייז'ס ואוו ,"רעייפ לגנעיירט , םענופ תונברק יד)
 (סנירעטעברַא עגנוי 150 וצ

 ...ןצרַאה ןיא סיר-יהעירק םעיינ א טי{)

 ןצרַאװש ןיא טליהעג ,לעעז-רעדנואוו ַא טימ

 .ןעיירש ,ןטלעש טשינ ,ריד וצ ,שטנעמ ,ךיא םוק

 ןעייּפש לַאנ ןוא טפיג-ןעגנַאלש טימ רָאנ

 ןרָאצ ןוא רעצ רעמוטש . . .ריד םינּפ ןיא

 -- ןרָאד רעּפרַאש קיציּפש א יו --- קילב ןיימ ןופ

 . . . ןליצ רעמיא ןצרַאה ןיא ריד וצ טעוו

 . . . ןליפרעד דנואוו ןנייא ןייד טסעוו וד זיב

 ןדנוצעג ןיילַא טסָאה וד . .. !שטנעמ ,טינ טסליפ

 . . . ןדנואוו ןצרַאה ןיא ךיז ייב טנערבעג ןוא

 ,ןסַאּפ וטסָאה ןסירעג בייל ןנייא ןייד ןופ

 . . . ןסַאג יד ןיא רקפה ןפרָאװעג ןוא

 ,ןדעדךנ םוצ לסילש םעד טסָאה ! שטנעמ ,דש

 . . . ןדייל סמונהיג ןיא ךיז לּפַאצ ךיא ןוא

 . !ןעיײרּפַאב ךיז ןוא ךימ ,טינ טסליוו רָאנ ,טסנַאק

 ?ןעיירש ךיא לָאז ?ןענייוו ךיא לָאז !טָאנ ןיימ ,טָאג

 ןדייל עניימ ןקיטש ןצרַאה ןיא לעוו'כ
 . . . ןדייר טינ לעוװ ךיא ,םוטש ןגייווש לעוװ ןוא
 ןעגנירד ןצרַאה ןיא ריד וצ ןָאק ךַארּפש ַא רַאפ סָאװ
 ,ןעגנוצ-רעייפ עטיור ענעי א ךַאנ
 ןגיוזעגנייא ךיז ףימ ,קיטשרוד ןבָאה'ס
 . ?ןגיוא ענייד ןיא ,טולב ןוא ביל ןייד ןיא
 ! ענייד תונברק יד ןענייווװַאב ךיא לעוװו םומש

 . ..!עניימ רעדניק .. .רעניימ ,קָאטייו רעמוטש
111 
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 ׂש ראמ- רע גנוה ֹד רַאפ

 ,ןַאב ןוא סלער ןוא ךייט ןוא דנַא?
 ,שזרַאב עקידנּפעלש ,זָאװַארַאּפ רעקידנעּפָאפ

 - -- טפול ןיא ןַאלּפָארע רעד

 .דרָאפ גינעק וצ טגנַאלַאב ץלַא

 ןרעכיור סנעמיוק-רעטסנַאמ
 : ןעלמיה יד וצ ןעייּפש ןוא
 .דרָאפ -- דרָאּפ -- דרָאפ -- דרַאפ
 ןרערדערַאּפ עגנַאל ,עניד

 : ןעשטיווק ןקידעשטיר טימ ךיז ןנרַאוו
 -- ֹויצ -- טיגיניַאזלזַא-ב -- ץדליַא
 ,ד-רדָאיפ -- גיי-נ-ע-ק

 שזור-רעוויר ,םענרומכ ,םענדורב רעביא
 -- םאשמ ערעווש סעשזרַאב ןּפעלש
 : ןעמורב רעייז ןיא סורדרַאּפ יו ךיז טרעה
 ? ןעמונעג -- ץלַא -- סָאד -- רע -- טַאה --- ואוו
 ? ויו-ו-אוו ?ודודו-ואוו

 ךיור ןוא םַאלּפ ןליונק טימ טצעז

 ; ןעמױק-ןזַאװַארַאּפ
 ? ןבעגעג -- ץלַא -- סָאד --- םיא -- טָאה --- רעוו
 ?רעוו ?רעוו ?רעוו

 ,רעהא ייז ןעמוק טָא

 ! רעטנזיוט יד

 ,ךיש עטמירקעגסיוא ןיא ,ייז ןטערמ טָא

 ,טעװעמרַאהרַאפ טיונ-רעננוה ןיא רעמינּפ יד

 ,םיולברַאפ טניוו ןוא טסָארפ ןופ

 .לָאטש רעטליקענּפָא יו

 טנעמַאדנופ םענעדלָאנ ןופ ,ייז ןבָאה סָאד

 ,ןיורק רעד ןיא טנעמיד ןזיב

 .טיובעג ךיירנינעק סָאד

 עשזַאס ןוא סייווש טימ טקעלפעגסיוא למיה ןוא ןוז
 ,געוו םענרענייטש ,ןטיירב ןרעביא ןוא
 - ,טלעטשעצ דרָאפ םַאה
 ,טימַאניד ךעלסעפ עיולב יו
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 טיה סָאװ ,ײצילַאּפ ייר עגנַאל ַא
 טַאנַארג-טנַאה ןוא סקיב טימ ,בָאלק טימ
 ףור ןוא דיל-רענָאמ סעמעוו ,ענעי ןופ טירט יד
 .טפול יד ןָא טציא טליפ סע

 טניוו ןיא טשימענסיוא ךיז טָאה סע

 ,טיור ןקידרעטַאלפ טימ גנַאזעג

 טניה-רעטכעוו יד טליכעצ ךיז ןבָאה'ס ןוא

 .טיובעג ץלַא ןבָאה סָאװ ,יד ןגעק

 טפול ןיא ןָאטעג ךָאפ א טָאה סע
 ,ּפערק ןצרַאוװש טימ
 טיירּפש א ןַאטעג טכאנ יד טָאה סע
 .ּפעק רעביא ךיור םימ ןוא עשזַאס טימ
 ,טכאנ ןוא גָאט ןשיווצ ,יירדענ ןוא לגנארעג ןיא
 ,ייוועג-ןָאפ ןטיור ןשיווצ
 ,סָאש ךָאנ סָאש ןוא ,גנַאזעג
 ,ייר עטשרע יד ןַאטענ טָאה רעטיצ א
 .סָאנ א ןָאטעג קידעילַאװכ ךיז טָאה עסַאמ ןוא
 -- -- קירוצ -- ןַאד ןוא סױארָאפ

 "קירק-יבייב , ןופ קירב ןרעביא
 ןענַאּפש סָאד ךיז טרעה
 זמנירט ערעכיז ןוא ערעווש רעטנזיוט ;וֿפ
 ןענַאמרעד ,ןענַאמ סָאװ
 : ןַא ןגָאז ןוא
 ! קירוצ ןעמוק ןלעוו רימ
 ! קירוצ ןעמוק ןלעוו רימ

 יירד רעמונ רעיוט ייב
 ,קירבַאפ-דרָאפ ןופ
 טניל רעמיוט ַא
 .ןַאיּפש רעקיטולב סדרָאּפ ,טענרַאב
 ךיז ןופ ןַאטעג סיר ַא טכַאנ טָאה'ס
 ,ענעטָארטעצ ַא ,עלָאּפ ַא
 | טקעדעגוצ ןוא
 טנעה ןוא סיפ עטײרּפשעגסױא ענייז
 טנעוו ןוא סנעמיוק עכיוה ףיוא ,םיא רעביא ןוא
 ןָאמעג דניצ א ךיז טָאה
 : ילג-ןטַאמ ןיא טנערבעצ ךיז קידנואוו ןוא
 יי--ס---א---ס!"
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 ןַאמטיהװ טלָאװ ,לוק ןייד רעה ךיא

 ,ןאמטיוו טלָאװ --- רעטנזיוט יד סע ןענייז רעוו
 ,םירט עקידנרישרַאמ טימ ןעמוק סָאװ
 ; גנַאג ןיא טייקרעכיז טימ ןוא ןייזזטסואווַאב טימ
 ,ענעביוהעגפיוא ןטסיופ טימ
 ? ננאזעג ןוא ןענָאפ טימ
 רענעסירעצ טייק ןופ גנַאלקעג סָאד רעה

 -- דיירפ רעקידלבוי רעד ןיא ,דיל םעד ןיא
 !טיינ עקירעמַא

 ! רעטכעט ןוא ןיז סעקירעמא ,עז

 ; רעלדעּפ ןוא טנעה-םרַאפ ,רעטעברַאדענימ

 ןישאמ-יינ רעד ייב טציז סָאװ רעד

 ;ןענַאב יד טריפ סָאװ רעד ןוא

 ,טנעדוטס רעד ,רָאסעּפָארּפ רעד

 טלעג סָאד ןענַאנרָאמ רַאפ קנַאב ןיא טלייצ סָאװ רעד

 -- מנעס ַא טיונ-רעגנוה ןיא טעב סָאװ רעד ןוא

 ,רעטכעט ןוא ןיז סעקירעמַא
 -- ,ןענַאילימ ןופ רעטערטרַאפ

 ."טיונ ןוא זומ ןבעל רעגנוח ןיא,

 :ָאד ןענייז עלַא

 ,ָאד זיא טלָאמ ןוא טביירש סָאװ רעד

 טיורב סָאד זדנוא רַאפ טענק סָאװ רעד

 -- סַאג ןיא טסימ סָאד טרעק סָאװ רעד ןוא

 .ןמַארמראפ ָאד ןענייז ןכַאפ עלא

 ,יורפ ןוא ןַאמ

 ; רעקיטיוה-סייוו רעד ןוא רעקיטיוה-ןיורב רעד

 ,טסירק רעד ןוא דיי רעד

 ,ָאד זיא רעזעניכ רעד ןוא ָאד זיא ךירג רעד

 ,ןרעדנַא ןופ רעסערג טינ רענייא ןייק

 .ןרעדנַא ןופ רענעלק טינ רענייא ןייק

 ,טסַאהרַאפ סאלק-רעשרעה םייב זיא סָאװ רעד ןוא

 ,טגלָאפרַאפ רעמ רעטכיר ןופ טרעוו סָאװ רעד ןוא

 ןָאנבױא ָאד טציז רעד

 ּפָאק םמענעי רעביא טרעטַאלפ'ס ןוא

 .ןָאפ עטיור יד --- ךָאנ רעטיור
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 -- לַאשעג קידרענוד ןיא ּפָא ןָאכע ןעמענ א רַאפ םָאװ
 ? ןאמטיוו טלָאוװו
 -- לַאּפ-רעפַאוװ ןופ שער טימ ךיז ןגָארט ןעמענ סנעמעוו
 ? ןאמטיוו טלָאװ
 -- טירט עקידנרישרַאמ יוװ ןעגנילק סָאװ ,ןעמענ
 .ןסַאמ יד ןופ ןרעיוא יד ןיא דיל-סטייהיירפ יווװ
 ,רערימרַאמ ,רעריפ-רעטעברַא ןופ ןעמענ
 ,טיוב סָאװ םעד ןטערטרַאפ סָאװ ןעמענ
 ,טדיילק ןוא טזייּפש סָאװ םעד

 !עקירעמַא -- ךיד טצוּפ ןוא טנידַאב

 ? ןַאמטיוװ טלָאװ ,ךיא רעה ,תולוק א רַאפ סָאװ

 ןענַאמרעד ןוא ןענָאמ ןעמוק סָאװ ןעמיטש ןוא תולוק

 ,עטקיניײּפעג ןופ תולוק ,סעמרוט ןופ תולוק

 ,ַאמַאבַאלַא ןופ תולוק

 -- םַאלפ-רעטייש ןוא םיוב-הילת ןופ תולוק-רעגענ

 .(! עקירעמא ,םינּפ ןייד ףיוא םארש רעד)

 ,רעריטלָאװער-ןדלעה ןופ ןעמיטש יד רעה ךיא

 סרעייגקעמ ילַאמ ןוא ןוארב ןאשזד ןופ ןעמיטש יד

 קרָאי ןוא ימעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןוא

 ,לסָאב ןוא םמיס ןוא

 ,רעייפ-לננעיירט ןופ תולוק רעה ךיא

 רעניימ ענעמוקענמוא ןופ

 ;ענעטַאשעצ םרעקיירטס ןוא

 םענעסָאגרַאפ טולב ןופ תולוק

 ,תומחלמ עשיסָאב ןוא

 ,ןאמטיו טלָאװ ,עמיטש ייד ןוא

 ,ןעמיטש עלַא ןופ רָאכ ןיא

 ןענָאילימ ןופ רָאכ ןיא

 עקידלבוי ,עקידנמיירטש ,עקידנרישרַאמ
 .עקירעמא ןופ רעטכעט ןוא ןיז

 ָאקסיצנַארפ ןַאס --- לָאמַא ןייד ןופ דיל סָאד
 -- רעה ךיא ןעוו ,ןגיוא עניימ ןיא ןרערט ןעמוק סע
 ,ןרעה וצ דימ ןרעוו טינ טלָאװ ךיא ןוא
 ןקירב-ןפרַאה ענייד ףיוא םיוא ןליּפש ןטניוו יד יו
 ,לָאמַא ןייד ןופ דיל סָאד
 .ןרעוו ןופ שינעלגנַאר ןוא ןייּפ ןוא טסגנַא ןופ דיל םַאד
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 ןעמַאנ ןייד ןעוועג לָאמַא יא ,אנויב אנרעי

 .טָאטש ענייש ,עטמיראב סטלעוו ןרָאװעג טסיב רעדייא

 . ןרָאד-ןוא-דמאז ןדָאב ַא ףיוא

 ; דלָאג ןופ גנאלש יד ןָאטעג-קסַאילב א לַאמַא טָאה

 ןגיוא ענייד ןיא הוואת יד טנערבעצ ךיז טָאה

 .םליטשעג טשינ לָאמנייק ךיז ןוא

 ,ןסקָאװעג ומסיב ױזַא

 ,דליוו ןוא לענש ,ןרָאד רעד יו

 ,טמעשרַאּפ וטסָאה דרע יד
 ,טנָאמעג ריא ןופ וטסָאה טיורב ןייק טשינ ןוא
 -- דלַאג רָאנ
 ...טלָאװעג טסָאה ןוא טנַאמעג טסָאה סָאװ ,ריד ןבעגעג יז טָאה
 ,טדנעלבעג דלָאג סָאד ריד ןניוא יד רַאּפ קידנעטש טָאה
 טרעצרַאפ ריד ןבעל סָאד
 ,טנערברַאפ טכענ ןוא געט ענייד ןוא

 ,ןפורעג טָאּפש טימ ךיד ןעמ טָאה "ָאקסירפ,

 -- טליפעג שירעגנוי-ליואוו ךיז ןוא טריצלָאטש וטסַאה

 טָאטש-רקפח יד ןעוועג טסיכב וד

 ; קירמש ןופ ףיילש ןוא םסָאש-ןסקיב ןופ

 -- דניז ןופ ןוא תורכיש ןופ טָאטש יד

 ריד ייב קנעש ןיא שיט-ןטרָאק ןפיוא

 ,טליּפשרַאפ ןוא ןענואוועג קילג ןייז רערעדעי טָאה

 ,דליוו ןוא דנילב טעילוהעג וטסָאה ױזַא

 סָאמ יד זיא ןרָאװעגנ לופ זיב

 -- -- דניז ענייד ןופ

 סָארדרַאפ ןוא ןרָאצ טימ ,דרע-עמַאמ טָאה

 -- רעדיילש ַא ןוא בייה ַא ןַאטעג ךיד

 םוהת ןיא ןָאמעג ּפָארַא-רַאש ַא ןוא

 ,טנָאמרַאפ טסָאה סָאװ ,ביורד ןוא ביור עצנַאנ סָאד

 ץנאלנ ןשלַאפ ןייד טשיוורַאפ ,טקעמרַאפ טָאה ןוא

 -- ןקילג עשלַאפ ענייד טכַאמעגנ-טשינוצ ןוא

 דיל םעד ןיא ןטניוו יד זדנוא ןלייצרעד ױזַא

 . . . ןקירבדןפרַאח יד ןופ סענורטס יד ףיוא

 ,טרעטיילעג ךיז וטסָאה ןרעייפ ןביז ןיא

 ןיילַא ךיז טימ שינעלננַאר ןיא ,טסגנַא ןוא ןייּפ ןיא

 | ,ןביוהענפיוא ךיז ביוטש ןופ וטפָאה
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 םור ןשלַאפ םעד ןופ טלסײרטענּפָא ךיז

 .טרעטייוורעד סטכעלש ןופ ךיז ןוא

 ,ײנ-סָאד ןופ ןבױהעגנָא טסָאה וד

 ; ןביולנ ןגנוי ,ןשירפ ןופ טפַארק טימ

 ,ןקנַאלש םעד טצנַאלּפרַאפ טסָאה וד

 םיױב-סוטּפילַאקוי ןקידנסקאוו-לענש

 םיור ןיא םי ןרעביא ןוא

 ןָאמעג-ףרָאװ ַא וטסָאה

 ,רעהַא ,קירב-ךןפרַאח א
 ,ןיהַא ,קירב ןפרַאה א
 דמַאז סָאד ןוא ןרָאד םעד וטסָאה טקעדעגוצ ןוא

 .ןירג ןוא ךייוו-טעמַאס ןזָארג טימ

 ּפַאש ןייז ןוא סָאב רעד -- רעזרעמ א |
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 1887 ןיא ןריובעג

 1922 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1945 ,ילוי ןט1 םעד ןברָאטשעג

 ?רָאטס-נָארד / ַא ןיא

 ןוא סקעבעג שירפ טימ טקעמשעג גָאטייב רעד טָאה סַאג רעד ףױא

 עכיוה ןופ רעכעד רעביא ןעננוזעג טָאה גנילירפ .טלעוו רעיירפ רענעּפַא טימ

 עקידנעלכיימש ,ענעקורט ןנעלעג ןגעוו ןענייז טָאטש רעד רעטניח .רעזייה

 -ַאוכעג ןזָארג יד טָאה לטניוו סָאד ןוא טנירגעג ןבָאה רעדלעפ ,ןוז רעטנוא

 ןַא ןעגנַאגעג ןשטנעמ ןענייז ןסַאג עליטש רעביא -- טָאטש ןיא .טעיל

 טָאה'ס .רעטכיזעג עטלטיורעג-טכייל ןוא ןניוא עמטקיטכילעצ טימ ,ןעלטנַאמ

 .געט עיירפ ןופ דיירפ יד ןוא רעמוז ןופ ור יד טילבעג ייז ןיא ןיוש

 רעייז ןוא "רעטנַאק , םייב ןפעזעגנ ןיב ךיא ואוו ,"רָאטס-גָארד , ןיא רעבָא

 .לקנוט-בלַאה ןעוועג זיא --- עדָאס ןיימ יורטש א ךרוד ןגיוצעג ןסָאלעג

 טקוקעג טפילברַאפ ןבָאה ןעלניּפש יד .ָאד ליטש ,ךעלטימעג ןעוועג זיא'ם

 טימ טלכיימשענ ןבָאה ןענַארק-עדָאפ ענלעקינ יד : טנעוו עטכַארטרַאפ יד ןופ

 ,ךעלדיימ עגנוי רָאּפ ַא -- "רעטנַאק, ןרַאפ "סרעציז, יד ףיוא ץנַאלג ןכייוו

 יז ןבָאה ,ךעלמינּפ עטקיטעלגעגסיוא טימ ,ערעלעקנוט ןוא ערעלעה ,עדנַאלב

 . . . ךעלעּפיל עטיור יד טיהעג קרַאטש ןוא "סיעדנַאס , טשַאנעג

 -זנָארב ליטש ַא טימ רעגענ רעגנוי רעקנַאלש א ןעמוקעגניירַא זיא סע

 -ַאב עטכַארטרַאפ טמעטָאענ טָאה םיא ןופ .ןגיוא עטמולחרַאפ טימ ןוא םינּפ

 טימ .טלַאטשנַא-ננודליב רערעכעה ַא ןופ טימ טננערב ןעמ סָאװ ,טייקנדייש

 -ענּפָא ךיז ,רעטנַאק םוצ טרעטנעענרעד ךיז רע טָאה טירט עקיטכיזרַאפ

 .טראוועג ןוא טלעטש

 ךעלקער עסייוו ןיא רענידַאב יד רעכָא .טראוועג קידלודעג רע טַאה

 עטכער ןייז טָאה רענייא .עקיאור ןענַאטשענ ןענייז ייז .ןעזעגנ טשינ םיא ןבָאה

 -ייל ןיא טקוקעג טָאה ןוא ןַארק-עדָאס ןופ עקלַאג רעד ףיוא ןטלַאהעג טנַאה

 -עג זיא רענענ רעגנוי רעד ואוו גנודנעוו רעד ןיא טשינ רעבָא ,ןיירַא טייקיד

 ענייז ,םינּפ טרעוװװילנרַאפ ַא טַאהעג טציא טָאה רענידאכ רעד .ןענַאטש

 ןוא ּפָאק ןייז ףיוא ןפָאלשענ עטסערּפעגפיונוצ קרַאטש ןענייז רַאה עדנַאלב

 .לרינש סייוו טּפעלקעגנײרַא ןַא יו ןגעלעג זיא טנירש רעד

 טָאה רע ןוא קַאמשענ ןטוג ןטימ ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רענענ רעגנוי רעד

 ןשידיי וצ ךעלנע יו -- רעצ םימ ןסָאגעגנָא -- סנייז םינּפ סָאד .ןגיוושעג

 ?טנעדוטס ַא .ןטפעה-ביירש ןוא רעכיב עכעלטע -- םערָא ןרעטנוא .רעצ
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 ןזיב ןייּפ ןעמוטש ןיא קידנעייטש טראװעג רע טָאה ...טנעדוטס א רעכיז

 ןגיוא ענייז ןיא ,טמעלקרַאפ ,ןגױצעגנָא ןרָאװעג ןענייז ןקַאבניק יד .זדלַאה

 .םייקטיור עקידלעצנילב טכיוטעגפיוא טָאה -- עצרַאוװש ןוא עסיורנ ,עפיט --

 ןוא טּפעלקעגרעדַאנַאפ ןּפיל עטרינשעגנייפ ,עלופ ענייז ךיז ןבָאה ךעלדנע

 : טלמרומעגסױרַא רע טָאה לוק קידנעגנילקליואוו ַא טימ

 .טקידלושטנַא ---

 -ליגכיילג ,ּפָאק םעד טיירדעגסיוא לקער ןפייוו ןיא רעד טָאה ,ןַאד טשרע

 ןופ טָאה לוטב .ןעמערב יד ןָאטענ שטיינק ַא טכייל ןוא ןָאטעג קוק ַא קיט

 .ןַאטעג עווער ַא לוק ןָא םיא

 ןופ טיוה רעלעקנומ רעד רעטנוא ןָאמענ ץיילפ ַא טָאה תונשקע עסייה

 : ןוא ּפָאק םעד טקערטשעגפיוא ץלָאטש טָאה רע .רענענ

 .?ַאלָאק-ַָאקַאק , א . .+ עטיב --

 לקער ןסייוו ןיא טכענק רעד .טקוקענוצ ךיז ןבָאה עדייב ןוא -- עלייוו ַא

 ןופ םינּפזנַארב ןפיוא .עקלַאג רענלעקינ ףיוא טנַאה יד ןטלַאהעג ץלַא טָאה

 יד ןופ .ןרָאװעגנ רעכיילב זיא טיוה עלעקנוט יד .לקֶע טילבעג טָאה רעגענ

 ןָאמעג רעטיצ א ליומ ןיא ןבָאה ייז ןוא ןענורענסיוא טולב סָאד זיא ןּפיל

 ןופ טנַאה יד ןעמונעגוצ ךעלדנע טָאה לקער ןסייוו ןיא טכענק רעד : ןַאד

 | ,לזעלג א ןעמונעג קידננייווש טָאה ,עקלאנ רעד

 ךרוד טרַאּפשעגכרוד רעגענ רעגנוי רעד טָאה -- !"ןָאװ שזדרַאל, --

 ,םימש ןייז ןיא ןטקידיײלאב רעווש ןופ סיעכהלדוצ רענעגרָאברַאפ .ןייצ עסייוו

 -ננייווש ױזַא ץלַא .זָאלג רעסערג ַא ןעמונעג טָאה לקער ןסייוו ןיא רעד

 מלעטשעגקעווא יז ,זָאלג יד ןסָאגעגנָא טָאה ,רעגענ ןפיוא קידנעקוק טשינ ,קיד

 ןעוועג זיא ןייטש ןייז ןיא .ןטראוו ןבילבעג ןוא "רעטנאק ,-רָאמרַאמ ןפיוא

 ,גיוא ןייק ּפָארַא טשינ טזָאל סָאװ ,טנוה ןטריסערד א ןופ ןטיה ןוא ןכַאװ סָאד

 ,טשינ טשרמולכ טקוק רע שטָאכ

 -נעייטש ןעקנורטעג טָאה ,טצעזענוצ טשינ ךיז טָאה רענענ רעגנוי רעד

 -רעטיב ןעקנורטעג טלָאװ רע יו ,ךיז טגרעוו רע :ןעזענ בָאה ךיא ןוא קיד

 ןסָאנעג ךיז טָאה םינּפ ןייז ןופ .טלייאעג טשינ ךיז רע טָאה ראפרעד .ץלַאז

 סָאװ ,ןטכַאלעגסױא ןוא םענעבירטעג קידלושמוא ןופ ןייוועג םומש -- ןייוועג

 . . . ןגָאלק וצ ךיז ןעמעוו רַאֿפ ָאטשינ : טסייוו

 ןיא רעד .זָאלנ יד טלעטשעגקעווַא ןוא ןעקנורטעגסיוא ךעלדנע טָאה רע

 -נַא רעד טימ .טנַאה ןייא ןיא ןָאטענ ּפַאכ ַא זָאלג יד ךיילג טָאה לקער ןסייוו

 זָאלג יד ואוו טרָא ןרעביא ןָאטעג שיוו ַא ןוא לכיט א טּפַאכענ טנַאה רערעד

 ! ץַאב --- ןוא םיוא-יירד ןקנילפ ַא ןבעגעג ךיז טָאה ,ןענַאטשעג זיא

 -עג קרַאמש ןכייר ןופ טייקליטש ןיא טכליהעגפיוא טָאה גזארבעגדזָאלג

 -עגסיוא טנַאה ןייז ןופ זָאלג יד ךיז טָאה קילעפוצ יו ;"רַאטס-גָארד ,, ןטצוּפ

 ,"רעטנַאק , םייב ,ליד םענרענייטש ןרעביא טלציּפעצ ךיז ןוא טשטילג

 ,ךעלדיימ עגנוי יד .ןענַאטשרַאפ טשינ ךיא בָאה טנעמָאמ ןטשרע ןיא
 ייז .ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ,ןסױטשעגנָא טשינ ךיז ךיוא ,םיוא טעז ,ןבָאה



 44| םיובלעּפע .

 ךיא -- ָאד .טייקטקישעג טשינ סרענידַאב ןופ טלכיימשעצ זיולב ךיז ןבָאה

 ןבעגעג טאהעג ךיז טָאה רע -- : ןוא רעגענ ןעגנוי ןפיוא ןָאמעג קוק א בָאה

 -ץננייא בייל ןייז ןיא ךיז טלָאװ שטייב עקימַאלפ א יו ,ףיונוצ-עשטרָאק אזא

 ךיז ןבָאה ךעלקעד-ןגיוא יד ןוא רירפרַאפ ַא ןבעגעג ןבָאה ןניוא ענייז ,ןטינש

 .טזָאלענּפָארַא בלַאה

 טשרַאב טימ ןפָאלעננָא ךיילנ זיא -- ָאד תרשמ ַא -- רעגענ רעדנַא ןַא

 ןפיוא ןָאטעג קוק ןייא ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע ,"רעמענפיוא-טסימ , טימ ןוא

 קוק ןייז ןופ .לקער ןסייוו ןיא םעד ףיוא קוק ַא ךָאנ ןוא טנעדוטס-רעגענ

 ענשימוא טָאה רע :ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ךיילג ךיא בָאה

 | . . . זָאלג יד ןכַארבעצ

 : טרעדיושענכרוד בייל ןיימ טָאה טלעק ןוא

 -יוש ,ןייּפ רעמוטש ! םינּפ סטנעדוטס ןיא ןעוועג טציא זיא םע ןייּפ לפיוו

 ,טולב סָאד ףיוא-םדיז סָאוװ ,ןייּפ רעקידנעליורג ,ןייּפ רעכעלרעד

 .ןגיוושעג ןוא ךיז טקיטשענ ,ןגיוושעג טָאה רע רעבָא

 מָאה לקער ןסייוו ןיא רעד .רַאלָאד םענעריּפַאּפ ַא טגנַאלרעד טָאה רע

 -- . .. . זיולב רענניפ ייווצ טימ טשינ אקווד -- ןָאטעג ּפַאכ א רעלָאד םעד

 -נָא :ןעזרעד טרָאד בָאה ךיא ןוא "רעטסישזדער , םעד ןעגנולקענּפָא טָאה

 . . . סיצנאווצ-ןוא-ףניפ ןגָאלשעגפורַא "רעטסישזדער , רעד טָאה ןעצ טָאטש

 ."םרעדָאװק , יירד ןלַאפעג ןענייז "רעטנַאק, ןופ רַאמרַאמ ןפיוא

 ,טנערפעג לוק טקיטשענ א טָאה -- ? טנעפ קיצנַאוװצ-ןוא-ףניפ ---

 .זָאלג ןרַאפ ןצפופ --- ,טקַאהענּפָא לקער ןסייוו ןיא רעד טָאה -- ,ָאי --

 םַאלפ ַא טָאה םינּפ ןיימ .ןקור ןיימ ןיא טייקסייה טליפרעד בָאה ךיא

 -ומס ןעגנוי םעד ףיוא טציא ןקוק טנַאקעג טשינ בָאה ךיא .השוב ןופ ןָאטעג

 . . . גָאט ןקינוז ןטימניא טקידיײלַאב ךעלנייּפ ױזַא טרעוו סָאװ ,טנעד

 ןייז .טכיילנענסיוא ךיז טָאה ,טמיורעגוצ טרָאד טָאה סָאװ רענענ רעד

 :ןוא טנעדוטס ןופ קילב ןטימ ןגָאלשעגפיונוצ ךיז טָאה קילב

 סָאװ ןייּפ ערעטצניפ יד ןריּפשרעד ױזַא טנעקעג טָאה ךיא יוװ ,ךָאנ רעוו

 | -- ?ןגיוא ערעייז ןיא טנערבעג טָאה
 ןבָאה עכלעוו ,עטכערעג ןופ ןייּפ !עטקיניײּפרַאפ קידלושמוא ןופ ןייּפ

 -המקנ ןוא סָאה ,טולב ןָא טדניצ סָאװ ןייּפ . . . ןגָאלק וצ ךיז ןעמעוו רַאפ טינ

 ,טשרוד

 עטלקערַאב עסייוו ןופ ּפעק רעביא ןָאט ץיילפ ַא סַאה רעד לָאמַא טעוו ןוא

 ןוא .ןרעוװו טשאררעביא טעוװ רעוו -- רָאה עטסערּפענפיונוצ עדנָאלב טימ

 ? ןיימשראפ טשינ סע טעוו רעוו

 ךיז טירט עקידלקַאו טימ טנעדוטס-רעגענ רעגנוי רעד טָאה לייוורעד

 ...יירשעג-םירוסי טכליהענּפָא טָאה ןרעיוא עניימ ןיא .רימ רעד וצ טזָאלעג

 ,טלכיימשעג טָאה לקער ןסייוו ןיא רעד רָאנ

 ךעלנייּפ ןשטנעמ ןקידלושמוא ןַא טָאה סָאװ ,טנוה-דגַאי ַא טלכיימש ױזַא

 . . . םָאבעלַאב םעד -- רַאה םעד ןלעפעג וצ ידכ ,ױזַא טַאלג ,ןסיבעצ



 רוא ינ ש .ו
 1887 ןיא ןריובעג

 1940 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 .קסרָאי-וינ

 ןטנורג עטרַאה ענייד ןופ ! רעקיזיר קרָאיוינ

 למיה םוצ סוינעג ןייד ץלָאטש ךיז טסייר

 זיא םיא ןעוו ; סעדייבעג עקיקָאטש-טרעדנוה ןיא

 ,למיש ןוא טייקמכייפ-םי ןיא ןרָאװעג גנע

 ,ןָאטעב ןוא לניצ ןוא לָאמש ןופ ,ןסוטקאק יו

 ןליק םעד וצ רעזדלעה עקידרעטצנעפ יד ייז ןעיצ

 -- ןטניוו עיולב יד וצ ; ןביוא ןעיולב ןוא

 -- ןליבָאמָאטױא טמסענּפָא ייז ןבָאה ןטנוא סָאװ

 -- ,סעטָאס-ןעניב יד יוװ ,ןקָאטש רעביא ןקָאטש ןוא

 ; רעטכיל לופ --- טכַאניײב ,לופ טעברַא טימ --- גָאטיײב

 ,סנעמיוק ןופ זיורבעצ ַא ,ןלָאּפוק ןופ סקאועצ א

 -- רעטכיד עיינ רַאפ דיל א ,רעלָאמ עיינ רַאפ * ןָאפ א

 : ןּפיט-רעקלעפ ןופ ץלעמשעג א -- ןסַאג יד ןיא ןוא

 . . . ןעגנוי-רעינַאּפש עדנָאלב ,ןסקַאז-ָאלגנַא עניורב

 ,טרימשעגסיוא קינַָאה ןצרַאװש טימ יוו --- סעקטאלומ ןוא

 .ןעגנורדעגכרוד ןטולנ טימ ןוא טלדייארַאפ

 ,טילבעצ ָאד ךיז טָאה אבס לארשי ךיוא
 ,רעמכעט ןוא ןיז ענייז טימ ןילקורב ןוא טציילפרַאפ סקנָארב
 ! םייה רעטלַא ןופ ךעלקינייא ריא ,טסקַאװ ןוא םיידעג
 .רעמכעוו ערעייא ןענייז טייחיירפ ןוא ץעזעג

 ,טנורגרעטניה -- ןָאפ *
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 רוַאיגש .ז

 | :טנָאז רעטעברַאיּפַאש

 ("טלוּפ םענרעזייא םייב , לקיצ םעד ןופ)

 -- ןשטנעמ עניילק ןעגנַאפ שיפלאוו ןקיזיר םעד
 ; ןטעסרָאק ףיוא ןטלַאּפש וצ ןָאצ ןייז

 ; קע ןופ ןרעדעפ יירדיייווצ םוא -- סיורטש-רכז ַא

 ןכַאמ וצ לעפ עטנוב ןייז םוא -- רעניט א

 ; טעב ןכעלרעגריב ןבעל ךיּפעט א

 טָאטש עסיורג יד טָאה ןעננַאפעג ךימ ןוא

 .ןעיינוצנייא ךעלּפענק םוא

 . . . םיוא לדָאנ ןוא ןייא לדָאנ

 ,ןליפעג ןוא רעדיל עקידנעקנעב ליפ ױזַא

 -- ,עכעלשטנעמ ןטּפַאשנדיײל ,ןעמיורט ליפ ױזַא

 .ןרָאװעג ּפָאנק ַא זיולב זיא ץלַא ןופ

 ,םיוא לדָאנ ןוא ןייא לדָאנ

 ,ּפָא לּפענק ןוא וצ לּפענק

 ; קנַאדעג ןָא ,ןפַאש ןופ דיירפ ןַא

 .ןיירַא טיוט ןזיב ךעלנעט-נַאט ױזַא

 ,ֿפָאנק ַא ןיילַא ןיוש ,ךיז טכַאד ,ןיב'כ

 וצ ןבעל םוצ יינ ,ךימ יינ ךיא

 עיינוצ טשינ ןָאק ןוא

 ,ֿפָא-תוחוכ ןוא וצ-לּפענק

 .ןעלּפענקוצ טשינ ןיילַא ךימ ןַאק ךיא

 לטעטש רענַאקירעמַא ןא ןיא "טירטס ןיעמ , --- שטיװעינאמ



 ק נ א ב םת סוי
 1888 ןיא ןריובעג

 1903 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ןצרע טש -ןייּפמַאק
 (טנעמגַארפ)

 ,ןילַא "ןואטיּפא, רימ ךיא ןיוא | }
 ,ןייג ןריצַאּפש רימ ךיא ליוו

 -- ןייטש ךעלדער ךיא ףערט -- ךיא ייג
 ."ןייּפמַאק , ןופ עלַא ןדער |

 : ןַאלּפ ַא ףיוא טלָאמעד ךיא לַאפ

 ."ןואמ-ןואד , ןרָאפּפָארַא רָאנ

 .ןָאמעג ןיוש ןוא טדערעג ,ונ

 ,ןָאיצנַאטס רעד ןופ קידנעייג

 ןָא ןשטנעמ ךעלדער ךיא ףערט

 ,"ןיײּפמאק , ןופ עלַא ןדער

 ? םרָאפ ןעמ טוט סָאװ ,רימ זיא ייוו

 ? טרָא ןַא ךיז ןעמ טניפעג ואוו

 : ןַאלּפ םעיינ א ףיוא ךיא לַאּפ

 ,ןַארָאטסער ןיא ןיירַא רָאג

 ,שימ םוצ וצ רענלעק ַא טמוק

 ! שיפ עיצרַאּפ א ךיא רעדרָא

 ,טרָא ןופ טינ ךיז טריר רע טשרע

 : םרָאװ ַא סױרַא טפראוו רע -- ןוא

 . ..ןיימ ןייז ןיוש ךיא םייוו --- ,"טלעווזור ,

 ! ןיירכ טימ שיפ !רענלעק -- : ךיא גָאז
 "? ןייּפמַאק םעד ,ריא טגָאז סָאװ ? אה;
 -- ,ךַאל ןזייב א רימ ךיא ביג

 ןלַאװט יד א

 ײטללַאװ יד טפ

 .יקםוועשטניוו .כ

 :ךַארּפש טימ סױרַא טמוק רע טשרע
 "! ? ןיינ ,רעסעב זיא טּפַאט ןוא,
 ,ןײטשרַאפ וצ רימ םיג רע ןוא
 .ןייּפמַאק םעד טימ טלַאה סע יו
 ,טדער ןוא טדער רע ןוא רע טייטש
 ,טעּפש רעייז ןיוש טרעוו סע זיב
 סױרַא ףיול ןוא זייב ךיא רעוו
 : סיוא טםרעטיברַאפ יירש ךיא ןוא
 ? טרָאפ ןעמ טוט סָאװ ,רימ זיא ייוו,
 "? טרָא ןַא ךיז ןעמ טניפעג ואוו

 501 איי טוי :--;.לווקקייקוייפ -----.םנאליזיעיאיוסאפ טאקיא --.-;-.טתוקקיאוילו -----.סאגאלשהילטאמ ---סנייי טופ:.--;טייויהישיאה = טפאשיישיוו

 : ןייא רימ ןַאלּפ רעיינ א טלַאפ

 ! ןייז לָאז סָאד --- זיא טרעשַאב סָאװ

 ,ךיז ןופ ןכַאמ ףוס ַא זומ'כ

 ךינ רעד ףיוא ןעיירפַאב ךיז

 ! קיטילָאּפ ןוא ןייּפמַאק ןופ

 ,קירב םוצ ןייג ךיא סילשַאב ,ונ

 ,יירד-ייווצ-סנייא -- ןוא גנורּפש ַא ןָאט

 ! ייבראפ ןייז טעוו גָאלּפ רעד ןוא

 ,ףױרַא קירב ןפיוא ךיא םוק

 . . . ףוס ןטנעָאנ ןיימ ןופ ךיא טכַארט
 - ייווצ ןוא סנייא ! קימרַאפ ןיוש ןיב'כ

 :יירשענסיוא ןַא ןַאד ךיא רעה
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 קנַאב ףסוי

 "? ךיקנַאב רעה ,ריא טכַאמ סָאװ ,אה,
 רימ וצ סיוא ןיליירפ ַא טפור
 : גערפ ַא ךיילג ךימ טיג יז ןוא
 ? געט עזיד ,םע טריסַאּפ ןעוו,
 ? ןיינ רעדָא ,רָאי-ייה ריא םמיטש
 .."!ץפ -- ךיז טכַאד ,זיא טַאדידנַאק רעד
 !עידא -- ריא וצ לענש ךיא גָאז ,ונ

 ,סױרַא ריא ןופ ךיז ךיא יירד

 : םיוא טרעטיברַאפ יירש ךיא ןוא

 ? טרָאפ ןעמ טוט סָאװ ,רימ זיא ייוו,

245 

 "ל םרָא ןַא ךיז ןעמ טניפעג ואוו

 ,קירב ןופ ּפָארַא ןיוש ךיא ייג
 .קירוצ םייהַא ןייג ךיז זָאל
 | ,ןייג וצ םייהַא רימ ךיא םוק
 ',ןיורק ,רימ טגָאז, : סעסימ ןיימ טגערפ
 "? ןיײּפמַאק רעד ךייא טלעפעג יו
 ,זיוה ןיא ךיז טלדור סע ןוא
 : סיוא טרעטיברַאפ קרַאטש ךיא יירש
 ? טרָאפ ןעמ טוט סָאװ ,רימ זיא ייוו,
 "? םרָא ןַא ךיז ןעמ טניפעג ואוו

 דנַאל םענעי ןיא ,טרָאד

 ("רעדעצ יד ואװ טרָאד, ןופ וויטָאמ ןטימ ןעגניז וצ)

 ,רַאכ ַא םיוא ןדליב עקירעזייה יד ואוו ,טרָא !
 ,רָאיטקַא ןָא ךיז טפור רעליּפש-םירוּפ ַא ואוו ,טרָאד
 ,םעָאּפ ןָא ךיז טפור ןחדב ַא ואוו ,ןטרָאד
 ,טעלּפוק ַא טלכרָאכ ןזח רעדעי ואוו ,טרָאד
 -- ,דנַאר-רעלָאד-םענדלָאנ ןיא ,דנאל םענעי ןיא ,טרָאד

 ,דנַאלרעטָאפ ביל ןיימ ,קרָאיזינ ,ָא ,זיא םָאד

 ,ןַאיצקַאדער א טריפ רערימש רעדעי ואוו ,טרָאד
 ,ןַאמ וצ ןָא םינ טביוה רעריפ רעדעי ואוו ,טרָאד
 ,טניישאב טרעוו רענגיל ןוא סורט רעדעי ואוו ,טרָאד
 ,טניורקאב טרעוו ריזח ןוא םנוה רעדעי ואוו ,טרַאד
 -- ,דנַארב-סענזיב ןדליוו ןיא ,דנַאל םענעי ןיא ,טרָאד
 .דנַאלרעטָאפ ביל ןיימ ,קרָאי-וינ ,ַא ,זיא סָאד

 ,טפַארק-רענדער ַא טרעוו רעּפָאלב רעדעי ואוו ,טרָאד

 ,"טפַאש , רע ןעוו ךיז טשטעווק ...רעביירש רעדעי ואוו ,טרָאד

 ,גרוריכ ןָא ךיז טפור ,רעכַאמ-ענַאק א ואוו ,טרָאד

 ,גרומַאמַארד ךיז טפור רעצעזרעכביא ןַא ואוו ,טרָאד

 -- ,דנַאש ףןייק ןופ טינ סייוו סָאװ ,דנאל םענעי ןיא ,טרָאד

 .דנַאלרעטָאפ ביל ןיימ ,קרָאיײוינ ,ַא ,זיא םַאד



 ַא ש י י ר א ּב ם ח נ מ
 1888 ןיא ןריובעג

 1915 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1949 ,רַאורבעפ ןט14 םעד ןברָאטשעג

 םי םייב

 ,ערַאמכ עצרַאװש יד טניוו ַא טפייר
 ,ןייא םערוטש רעד טלַאפ
 ןקלָאװ רעקיטש ךרוד םי ןפיוא
 .ןייש ןסַאּפ ןלַאפ
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 ,ןגָארט סעילַאװכ ,ןגָאי ןטני!}
 .סיורג זיא םי רעד ןוא
 ןכוז עינַאּפש ןופ דיי ַא טייג
 רעסַאו עליטש סָאד ךיז לצנור .זיוה עיינ א ךיז

 גנאגפווא ןענז ןשירפ ןימ ,ןזָאלרַאפ ריט ןוא לעווש ןייז טָאה
 .גערבנזלעפ רעד טמוק ןבעל ןייז טָאג רעדמערפ .ַא טָאה יי 6 טצינשענ דלָאג ןופ ואוו

 : אי

 ךיז טצירּפשעצ םיוש רעסייוו רעד יו .טצישַאב םַאלּפ םענופ
 ! גראבנזלעפ םעד ןיא ןבעגעגּפָא לזמ ןייז טָאה
 גנוטסעפ רעזדנוא זיא זלעפ א יו -- -- לעּפַאב סטניוו ןפיוא

 ,קרַאטש ןעמָאנ ןייז ןיא ןגָארטרעד םיא רע טעוװו רשפא
 .לעווש רעיירפ ַא וצ

 ןעמָאנ ןביל ןייז ןיא
 ,ןײרַא דנַאל ןיא רימ לגעז ןסייוו םעד טניוו רעד טסייר

 גנוטסעפ עקרַאטש רעזדנוא רע םעוו ,םיובלגעז םעד ןופ
 .ןייז רעצישַאב ןוא סעילַאװכ-רעגרעב יד ףיש יד טדיינש
 ןז .םיוש ןסייוו םעניא

 ןעלּפַאצ רעצרעה יד ,ףיש יד טצכערק
 : דניק א טנייוו סע ןוא
 ןרעוו זדנוא ןופ טעוו סָאװ ,עטַאמ --
 ? טניוומערוטש םעניא

 ,ןדיז ענעסיוטשעצ סעילַאװכ יד יו טסעז

 ? גערב ןקיזלעפ םייב ןעמיוש ןוא ןצירּפש

 ןדיי א סנטייצראפ טָאה גערב םוצ ַאד

 .געוו-רערעדנאוו רעד ןנָארטרַאפ לָאמ ןייא

 ,ןלייז ענראמראמ טימ ןצַאלַאּפ עסייוו ןגעוו ןעמַאנ םנביל ןייז רַאּפ ---
 -- םירט יד רעטנוא עטרעטסַאלפענ ןנימש ,קעװַא רימ ןענייז
 ןליימ ףיוא ךיז טיײרּפשרַאפ טייקטסיוו טָאה'ס ןעגנערב םולשב זדנוא רע טעוו
 .דיי רעד ןטָארטַאב ןדָאב םעד טָאה'פ ןעוו .קעווצ ןטכער םעד וצ
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 ,ןטינשעצ רענייטש ףיוא ןזלעפ יד רע טָאה

 ,טנעזעצ רעצעלק ףיוא רעמייב יד רע טָאה

 ,ןטירעג טייקטסיוו רעד ןיא ,דנַאל ןיא רע טָאה

 .טקעלּפטנַא תורצוא ענעטלאהַאב ענייז

 ,ןעמוקעגנעמאזוצ ןשטנעמ ךיז ןענייז

 ,ןיימש םעד ןדיינש ןוא רעמייב יד ןקַאה

 ,ןעמונרַאפ תורצוא יד ןופ דוס םעד ןבָאה

 .ןייג ןירַא דנַאל ןיא ךיז טזָאלעג רעפיט

 ,ןגָאװ ןטימ רעדלעפ ןיא רעפיט

 -- ךייט ןפיוא ףיש ןטימ דנַאל ןיא רעטייוו

 ,ןגָארמעצ ןגעטש ףיוא לדנַאה םעד ןעמ טָאה

 .ךייר שינרעדליוו ןופ ןסקָאװעג ןעמ זיא

 רעביטש ענרעצליה ןופ ןעיוב םייב ןענייז

 ,טנעה יד ןרָאוװעג ןלָאװשרַאפ רעירפ

 רעבירעד רעכיּפעט-ןדייז טימ ןעמ טָאה

 .טנעוו יד ץיאלַאּפ ןופ ןעגנַאהרַאפ רעטעּפש

 ןלייצ ענראמראמ ןיא ןעייטש יז יוו ,עז

 .טינַארג ןטסעפ ןופ ןלעטשענ רעביא

 -- ןלייז יד ןטלַאה טשינ ןלָאז סע ןעמעוו

 ,טירמ ערעכיז טימ ןזיירּפש ָאד טסנָאק וד

 ,ןלייז יד ןטלַאה טשינ ןלָאז סע ןעמעוו

 : טירט ערעכיז טימ ןזײרּפש ָאד וטסנָאק

 ןליימ-שינרעדליוו עכעלדנעמוא רעביא

 .דיי רעד ןטָארטעג רעטשרע רעד ָאד טָאה
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 קרַאּפ רעניילק ַא זיא ןבילבעג

 .ןגָארט ןעמָאנ סנדיי םעד
 ,ןייטש ןופ גרעב ףיוא ןוא סעקשזעטס ףיוא
 ,ןגָאלשעצ ןוז ןוא טניוו ןופ
 םוא רעדניק עניילק ןפיול טרָאד
 -- טייל עטלַא ןציז'ס ןוא

 -- קרַאּפ ןיא רענייק טשינ טסייוו'ס רָאנ

 | .טײטַאב סָאװ ןעמָאנ ןייז
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 לוש עניילק ַא זיא ןבילבעג

 .ןגָארט ןעמָאנ סנדיי םעד

 רָאי ןיא לָאמַא זיא סע רעוו טמוק

 ,ןגָאז שידק ַא ןיהַא

 טערב-ראמראמ ףיוא רע טעזרעד

 מייז רעד ןיא ןעמָאנ 8

 :ןָאט וצ טכַארט ַא טסעגנרַאפ רע ןוא

 .טײטמַאב סָאװ ןעמַאנ רעד

 ,טמאצענּפָא סעטַארג רעטניה ןוא

 ,ןגָאוװצענסיױא ךעלזערג טימ

 ןייטש רעניילק ַא זיא ןבילבעג

 .ןגָארט ןעמָאנ סנדיי םעד

 ,ןייטש רעדמערפ ַא לָאמַא טביילב'ס ןוא

 ,טייוו רעד ןופ טרעדנַאװ סָאװ

 : ןייטש ןטקעמענּפָא םייב טגערפ ןוא

 . ? טיײמַאב סָאװ ןעמָאנ רעד

 זע

 ,ענעי ןופ ךעלקינייא יד ,רימ

 רעדנעל-ןופצ עטלַאק ןיא סָאװ

 ןטיבעג טיוה רעייז ןבָאה

 ןגיוא יד ןופ טיײקצרַאװש יד ןוא

 -- טײקָארג רעליק זיב טכיילבעגסיוא

 רשפא םַאטשּפָא רעטייוו ַא ,רימ

 ,םיסונא עשיטנאזיב ןופ

 םירזוכ יד ןופ רעדנעל ןיא סָאװ

 -- םירג טימ טשימרַאפ טולב רעייז ןבָאה

 רעמציא ןעייטש ,עטייוו יד ,רימ

 הבצמ רעטנלע ןייד רַאפ

 ןפלעה זדנוא טסלָאז ,ןטעב רימ ןוא

 השורי יד ןצישַאב וצ

 ארזע ןבא םהרבא ןופ

 לוריבנ ןב המלש ןופ ןוא

 יולה הדוהי ןוא

 ענייד סעדייז עלַא ןופ ןוא

 ,לזדניא-בלאה ןקינוז םעד ןופ

 ןעננאטש-ןזייא ןיא טמאצעגנייא

 ,רענייב ענייד עדמערפ ןבָאה
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 ,לדָאנ ןוא טַאטשרַאוװ םייב רעלטעב ןטעכַאטש ענרעזייא ךרוד ןוא
 ,ןסיורד ןיא ברָאק ןטימ רעלטעב עטקעמרַאפ-בלַאה יד ךיא ןעייל
 -- ןרימ עדמערפ יד ייב רעלטעב םנּפַאקוצ ןייטש ןייד ףיוא תויתוא
 ךעלקעּפ ןופ --- ךיז טָאה טכַאדעג ןוא ,ןעור וטסנָאק יו : נערפ ךיא ןוא
 ןענַאילימ עשרעלטעב יד ןופ קיטליואוו ןופ םָאה סָאװ ,ץלַא סָאד ןעוו

 ןרעוו םערומ רעכיוה ַא טעוװו ,ןבירטעג שינרעדליוו ןיא ךיד
 סנקלָאװ יד ןיא זיב גרַאב א ןוא ?ןסיומשרַאפ ביוטש ןיא קירוצ טרעוו

 ןביוהרעד קעּפ-רעלמעב ףיוא ןוא |

 השורי עלופנייּפ יד טעוו ןקערש ןוא ןרעייפ ןייק טשינ

 - ,ןטייצרַאפ יו ןטכייל רעדיוו ,רעדניק-םדניק ענייד ןבָאה
 ןעגנואווצעג ,ךיד סנטייצרַאפ יו
 מייהיירפ ןופ ןוז עדניל יד ,ןיינ .השורי יד ןטלַאהַאב וצ
 קיטליואוו ןופ טײקמערַאװ יד ןוא םייהיירפ ןופ ןוז עדניל יד טָאה'ס
 ,ןעמונעגמורַא זדנוא ךיוא טָאה קיטמליואוו ןופ טײקמערַאװ יד ןוא
 השורי עקיטכיל ןייד ןוא ,ןצלָאמשעצ שינעכעדעג ריא
 ,ןקערש ןוא םיוט ןיא יוו רענרע ןסעגרַאפ ביוטש ןיא ןײלַא זיב
 רעייפ ןוא דרעווש ןיא יו רעגרע ,זיא סנייד סָאװ סָאד ןבילבעג זיא
 ןצלָאמשעצ טײקמערַאװ ןיא טרעוו גרַאװטלַא סָאד בומש ןיא טביילב סע יו
 .טייחיירפ רעד ןיא ןגרָאװרעד ןוא ,ןביילקוצפיוא רעלטעכב יד רַאפ

 | הבצמ רעטנלע ןייד רַאפ ,רעדנעל-ןךופצ עטלַאק ןופ ,רימ

 רעפטנע : ךיד נערפ ןוא טציא ךיא ייטש ,םורד ןופ יד סנטייצרַאפ יו
 ןעמוק רעדיוו טעוו זדנוא ךַאנ רעוו רעלטעב יד ןעוועג סע ןענייז
 ? השורי יד ןבעלַאב ןוא ,השורי יד ןביוהוצפיוא

 שי

 ,לימ רעשלווייטמ רעד ןופ דָאר יד ךיז טיירד סע
 ,ליּפש ןייז טימ טָאז טשינ רענלימ רעד ךָאנ זיא'ס ןוא

 -- ביוה ַא ןטפול רעד ןיא ,דרע רעד וצ לַאפ א
 .ביומש ףיוא סע טלָאמעצ תורוד ףיוא תורוד ןוא

 -- דנילב ןיוש תורוד יד ןופ ביומש ןופ ןגיוא יד
 .טניוו ןפיוא דָאר יד ךָאנ םיירד ןוא ךָאנ םיימש ןוא

 -- טול יוװ רוכיש ןיוש רעטלַא רעד זיא טולב ןופ

 .דָאר יד רדסכ ךָאנ טיירד ןוא ךָאנ טייטש ןוא

 ? טנַאה רעד ןיא דָאר סָאד ,רוכיש רעד ,רע טלַאּפ ןעוו
 . . . דנַאש ןייז ןקעדרַאפ םידש יד ןלָאז ןוא
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 --- דָאר יד זיא סנייד ןוא ,רענייד זיא רענלימ רעד
 ! טָאג ,ןרעטסעל סָאד ןוא דייר יד רימ ביגרַאפ
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 עדַאלַאב רעדיַאס-טסיא ןַא !

 .דלעפ-םירבק ַא ףיוא לביטש ַא
 ,לבימש-םיתמ שידיי ַא --- ןייז ןָאק
 ךריק-רעטניווצ ַא -- ןייז ןַאק
 .רעמיוביינוי ןשיווצ לניצ םעניורב ןיא
 -- טנעוו עכיוה טימ ענעבמעד ףיוא קנעב ףיוא
 ,קנעב-לּפמעט יצ קנעב-ןכריק ףיוא

 -- עקידקיטנוז םינינמ רָאּפ א
 ,קיטנוז ברע ןברַאמש וצ טםונ זיא'פ)
 ענעביוהעג טייל ןפרַאד טינ לָאז'מ

 ,(היוול רעד טימ ןסיײרּפָא סענזיב ןופ

 ,רעמעלעב ַא -- לקניוו ןטכער ןיא

 ,לגרָאג ןופ ּפָאנק זיב ץרַאװש ןיא רעקידיירּפ ַא

 | ,םיא ןופ םיפ יד וצ ןוא
 -- טנרָאפ ןציז סָאװ ,יד ןופ סיפ יד וצ ןוא

 .ןורָא רעצראווש א

 ,לכיב ןצרַאוװש ןופ רעקידיירּפ רעד טגָאז
 ,לכיט א טימ ןגיוא יד טשיוו הנמלא יד
 ,ןרָארפעגנייא ןציז םינינמ רָאּפ יד ןוא
 ,גנַאזעג ַא ןעגניז ןָא רעקידיירּפ רעד טביוה
 ,קנַאב רעטשרע רעד ןופ ןינמ רעד ףיוא ךיז טביוה
 .ןורא םורַא ךיז טיירד ןעמ ןוא
 ,לָאמ ןביז תופקה ךיז ןעמ טיירד

 ,לוק ןקורמ ַא טימ םירומזמ וצ ןעמ טגניז

 ,ןרעה יד טימ ןעמַאד יד ךיז ןלעטש
 ,ןרעה ןוא ,ענעבמעד יד קנעב יד ןופ
 רעדינַא קירוצ ךיז ןצעז עטשרע יד זיב
 .רעדיוו טגָאז רעקידיירּפ רעד ןוא

 ,ןָאדנָאל ןיא בר ןזעוועג זיא עדייז ןייז

 ,רָאטקָאד רעמַאדרעטסמא -- עדייז-רעטלע ןייז

 -- סעדייז רעטלע-רעטלע יד
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 םיריוטקָאד ןוא םירחוס ,םינבר
 ,עשיזענומרָאּפ ןפיוה ןוא טעטש ןיא
 ,ןורָא ןיא טור סָאװ ,רע ןוא
 ,לוטש עכייוו ַא טאהעגנ רָאי קיצנאווצ טָאה
 זיוה קיטכעמ א ןיא לקעלג ַא טימ שיטביירש ַא
 : ,דייס-טסיא רעד ןטימ ןיא
 סיורא לומש ןייז ןופ ןוא

 תושר ןטימ ,רע טָאה
 ,םיטמַאבעלַאב ענייז ןופ ץרַאה ןטונ ןוא
 ,ןטַאנגַאמ ןוא םירידא
 טכירעג סטנעמענעט רעדייס-טסיא ןופ רעדניק יד
 ,הרות רעקידקיטנוז ןיא
 טכיל סָאד ייז ןופ ךיז ןָאטּפָא טינ לָאז סע
 ,ארומ רעמורפ ןופ
 תלשלש ןייז ןיא טכארבעגטימ טָאה רע סָאװ
 .ןָאדנָאל ןוא םאדרעטפמַא ןוא ןָאבאסיל ןופ

 ןורָא ןצראווש ןרעביא רעקידיירּפ רעד טדער

 .הרות ןוא טײקיטכרָאפסטַָאנ סננימ-רב םעד ןופ

 ,טנרָאפ ןציז סָאװ ,יד רעדינַא ךיז ןלעטש

 -- םירומזמ יד ןעגניז ןעמענ ייז ןוא

 .רעדיל-רעיורט ןטעָאּפ עקיטייצרַאפ ןופ

 -- רעדירב ןופ ןוא תולכ ןופ טוט ןפיוא

 ןטערמ ןָא ייז ןביוה ,ךיז ייז ןריר

  ןטעַאּפ עקיטייצרַאפ ןופ םטיר םעד ןיא

 ,ןורָא ןצרַאװש םעד םורָא דָאר ַא דנור

 ,דָאר ַא לָאמ ןביז ךיז ייז ןעיירד

 טָארט ןקידנענייוו טימ ןעגניז ייז ןוא

 .טָאנ וצ רעדיל-ביול ,רעדיל-רעיורט

 ןסיורד ןיא רימ םייב םיימש שמש רעטלַא רעד
 ,דלעפ ןיא סָאריּפַאּפ ןופ ךיור םעד טזָאלב ןוא
 : טנרעלעג תמ ןופ טָאה שמש רעטלַא רעד
 .רעניד ערעייז --- רימ ןוא ,טכַאמ יד ייז ייב ---
 ,םיליחת םיא רעביא טגנָאזעג טכַאנ עצנַאג א רע טָאה
 ,ןענירד ןענייז ענעי ןעוו ,טשרע ןוא
 .טרעכיור ןוא רענעּפָאלשרַאפ א רע טייטש ןסיורד ןיא
 ,עקטסיפַארגָאנעטס יד לדיימ סָאד --- םיא טימ
 .לקער עַאלב סָאד ףייטש טלּפענקרַאפ
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 ,תמ םעד ןופ תוללק יד ךָאד ךיז טקנעדעג

 רעטופ ַא ןלָאצסיױא ףיוא טפיוקעג ךיז טָאה יז ןעוו

 .ענעי יו ןקוקסיוא ןענָאק וצ

 -- ֹוצ לקער עָאלב סָאד יז טלּפענק זיא

 ןעילבפיוא טינ טּפַאשלדיימ ריא לָאז סע

 ,לביטש-םיתמ ןרַאפ טייקידרעמוז ליפוצ טימ

 .ענעי וצ ןיירַא רימ ןיא טקוק ןוא

 ןעננַאזעג עקיטייצראפ ךיז ןעלקיוו

 ןעגנַאג עקידרעטנָאלּפ ןוא ענעגרָאברַאפ יו

 ,סרעלעק ןוא עשיסונא ּפערט-תודופ רעביא

 ןעקנאצ סָאװ ,תמ ןרעביא טכיל יד יוװ

 ,רעלעה ןעמַאלּפ עטצעל ןיא ךיז ןעילנעצ ןוא

 ,ןעגנַאזעג יד ןעילג עקידהליענ

 ןזײרּפש טייקידהליענ רעקידנקנַאצ טימ ןוא

 .ןזיירק-רומזמ עטצעל ןיא סיפ עדימ

 ,דָאר עטצעל יד םורַא טײרדענּפָא ךיז ןיוש

 ,טָארמ ןדימ ןטצעל םעד טלעטשעגנייא

 ,ּפערק ןצרַאװש םעד ּפָארַא טזָאל הנמלא יד
 ּפעק יד ךיז ןגיוב ןורָא ןצראווש רעטנוא

 .ןורא ןצרַאװש םעד ריט םוצ טגָארט ןעמ ןוא

 ךעלרעדניק ןינמ א סיוארַאפ
 טירטס סקעסע ןופ ךעלגוצנָא ןיא

 ,(? ןטלַאהַאב טשרע זיכ ייז ןעמ טָאה ואוו)
 ןענַאּפש םיבוט םישעמ עקידעבעל יו
 ןרַאּפשוצפיױא ןדעדװנ ןופ ןרימ יד

 ,ןורא רעצרַאװש רעד -- ייז רעטניה סעציילּפ ףיוא

 ,הנמלא יד עפייטש ַא -- טרַאּפשעגנָא סמערָא ףיוא

 (םריפעג יז טָאה'ס רעוו ,ןעקנעדעג טסיירט ןיא טעוו יז)

 ,ךעלעטיה-ןעמַאד עכייוו ןוא ,טיה-רענעמ עטרַאה ןוא

 .,,טיײקנדײשַאב ןיא עטיישרַאפ

 .שמש רעטלַא רעד --- יז רעטניה ןוא
 ,עקשזעטס רעד ףיוא רעמייב-ינוי ןקעמש סע

 דמַאז ןופ סעטעּפָאל עטצעל יד יו ,טייקלעה רעד ןיא ןוא

 ףעגנַאזעג עקילייח עטצעל ןלַאּפ ,רבק םוצ

 ,ןרעפָאש יד רעיוט ןראפ ךיז טרָאװרעד ןיוש

 .ןרָאטַאמ יד ןעּפָאס ךעלדרעפ עסייוו יוװ ןוא
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 ,ןרעה יד טימ ןעמַאד יד ןייא ןגייטש
 ןורַא םעד םורא גנַאזעג עלעקנוט סָאד ןוא
 ןרָאטָאמ ןופ ןשיור םעד ןיא ןסירעצ טרעוו
 .ןקורב עשינילקורב רעביא ןפרָאװעצ ןוא
 ןקוק ןענָאגַאװ-ןַאב יד ןופ רעטצנעפ ןופ ןוא
 ןקורב ןוא סטנעמענעט עשינילקורב יד ףיוא
 ,רעווקס-סרעגמָאר ןופ רעניואוונייא ,רעדניק
 .הרות רעקידקיטנוז רעד ןופ עטיײרּפַאב טנייה
 ןרעּפָאש יו רעכיג רעדניק יד ןַאב יד טגָאי
 ןלייצרעד וצ --- ןסַאג יד וצ ןוא רעווקס םעד וצ
 םירומזמ עקיטייצרַאפ טימ תופקה ןופ
 -- ןלייה ןיא טכיל-הליענ יד יו ןעגנַאזעג ןוא
 ןעגניזעצ ןוא ןלײטַאב ןוא ןלייצרעד וצ
 ןעגנוי עקידנעגניז ,עקידנעליּפש ןשיווצ
 .רעווקס-סרעגטָאר ןקידרעניימש ןפיוא

 ,ןָאדנָאל ןיא בר ןזעוועג זיא עדייז ןייז
 ,רָאטקָאד רעמַאדרעטפמַא -- עדייז-רעטלע ןייז
 ,סעדייז רעטלע-רעטלע ןבָאה'ס ןוא
 ,םיריױטקָאד ןוא םירחופ ,םינבר
 עשיסונא סרעלעק ןופ ןוא ןלייה ןופ
 םירומזמ עלעקנוט ןבעגעגטימ םיא
 עשיסור ןטנַארגימע ןופ ךעלרעדניק רַאפ
 ןעגניזעצ ןוא ןפרַאוועצ !ייז ןענַאק וצ
 ,ןעגנוי עקידלמומ ןופ ליּפש ןיא
 .רעווקס-סרעגטָאר ןקידרענייטש ףיוא
127 

 טכַאנײטעזנַאװַאקַאס

 טניוו-טכַאנ םעד ןיא ךעלמייב-עזערב עסייוו
 רעטעלב עקידרעטמַאלּפ עטנוב ןפרַאװ

 .ןטָאש ןצרַאוװש ןיא טכיל סעטכאלּפ יד וצ

 -- רעבירג עצרַאוװש יד יו ,ןלייה-רעטעלב ןעגנירּפש

 .טניװ-טכַאנ םעניא רעבירג רעביא טייקָאלב-רעבליז

 טּפשמרַאפ טוט םוצ ןעמ טָאה טנייה
 .ייווצ ןשטנעמ
 ירפ רעד ןיא
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 ,קירכַאפ א ןעגנַאגעגיײברַאפ רימ ןענייז
 --- דניצַא רימ טימ טציז סָאװ ,יד ןוא
 ,למיוב-עזערב א יוװ קיגייב ןוא לָאמש
 ,ַאלב-קיטניוו ןגיוא יד ןוא
 -- הנבל םורַא זיירק רעלעה רעד יו
 : ױזַא טגַאזעג טָאה
 ןענישַאמ יד ייב זדנוא ןופ רעקיצנייא רעדעי --
 .ןעניפעג ױזַא טוט ןקידלושמוא ןייז זאק
 | סאה רעקידרעווילג
 ,ןגיוא עָאלב-קיטניוװ יד ןיא טרעביפעג טָאה
 סמערַא עניד יד טימ לסקַא עלָאמש יד ןוא
 ,עימומ ַא ייב יו ,טעװערינשרַאפ ךיז ןבָאה
 .טײקנפלָאהַאבמוא ןופ קירטש רעד ןיא

 רעבירג רעביא סעטכאלּפירעבליז ןעננירּפש רעטציא

 טמסיופ-רעדניק ריא ןופ רעגניפ עקידרעביפ יד ןוא

 : טפַאשקנעב רעקידנרעצרַאפ טימ ןעירב

 ןרעוו טנקירטרַאפ ךיא לעוװו ױזַא טָא --

 .טשינ טמוק סָאװ ,םעד ןופ שינעכוז רעד ןיא

 רעגעלעג ןייז ףיוא ןַאמ ןיימ טעוו ןענייוו

 ,בייל ןיימ ,סּפעש רעליטש רעד ךָאנ

 ,עמַאמ ךָאנ דניק ןיימ טעוו ןענייוו

 . + + ןענייוו טעוװ קעד-תילט רעטנוא עטַאט רעד ןוא

 | הנבל םורַא זיירק רעלעה רעד יוו

 ,ןגיוא עָאלב-קיטניװ יד ךיז ןעלּפענ

 לטסיופ ןכַאװש םייב לרעדָא עָאלב סָאד ןוא

 ---ריפ---יירד---ייווצ--סנייא : טּפַאלק

 ,רעריא רעּפרעק רעניד רעד ךיז טלקָאש

 תוילת ףיוא עשידיסח ךעלגניי עטניוועצ יוו

 .(ףניפ טרעדנוה ןצניינ -- רָאי ,לעדאטיצ ,עשרַאוו)

 ןעייג לייטרוא ןמטצעל םוצ ואוו ץעגרע

 .ייווצ ןשטנעמ
 ,לָאמניײק טשינ וטסמוק סָאװ ,וד ןיוש םוק

 ,לסקַא יד םורַא קירטש יד יצ ַא כינ

 ךיז ןסינרעביא ןגיוא ןופ סַאה רעד לָאז

 -- טסיופ םייב ךעלרעדָא עָאלב יד ןיא

 ! טסיופ רעד ןעגנירּפשפיוא לָאז ןוא

 אזַא טכַאנ א ןיא
 ,ןגיוו עדייב ךיז רימ ןלעוו
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 ,תוילת יד ףיוא ךעלגניי עטגיוועצ עשידיסח יד יוװ

 טניוו-טכַאנ םעניא ךעלמייב עסייוו יד יו

 .רעבירג עצראווש ןוא ָאלב-רעבליז ןשיווצ

 : ךימ ןענייוװַאב דניק ןוא ןַאמ ןלעוו

 ! עקינירטּפָא ! עכעלקילנמוא

 ,רענעמוקעג טשינ ןיימ ,וד רעבָא

 רעגנע ןעיצרַאפ קירטש ץעטיוט יד טסעוו

 : ןעגניזַאב רימ טימ קידנניוו ךיז ןוא
 !ץקיליײיה !עקילייה --

 : לרעדַא עַאלב סָאד טּפַאלק רעגניפ עקידרעביפ רעטניה
 ; ריפ---יירד---ייווצ---סנייא
 ןעייג לייטרוא ןטצעל םוצ ואוו-ץעגרע
 -- ייווצ ןשטנעמ
 ---ריפ---יירד---ייווצ---סנייא
 ,סמערָא עניד יד ךיז ןגיוו ,רעּפרעק רעניד רעד ךיז טלקָאש
 ,טניוו-טכאנ םעניא ,ךעלגניי עטניוועצ עשידיסח יד יו
 טניװ-טכַאנ םעניא רעמיוב-עזערב עסייוו יד יו
 : רעבירג עצרַאוװש ןוא ָאלב-רעבליז ןשיווצ
 --ריפ---יירד---ייווצ---סנייא

 קרַא-װינ ןיא רעװקס םעהטעשט ףיוא (1656) עקירעמַא ןיא ןימלע-תיב רעשידיי רעטשרע



 (קונייש .בא) יבצ ןב
 1888 ןיא ןריובעג

 1904 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 גנילירפ ןיימ

 ,טילבעג טינ גנילירפ ןיימ טָאה
 ,טייווק ןייק טינ ןוא םולב ןייק םינ
 ץרַאה דנעקנעב ןיימ טָאה
 ,טיוט םעד וצ ןסירעג ךיז

 ,טסיירטעג ךימ גנונעפַאה יד טָאה
 ; טרַאנעג ךימ
 :רעיוא םעניא טעקשושעג רימ
 "! טרַאװ ,לגניי שירַאנ,

 ,ןטרַאװ ןיא ץלַא ךיא טלַאה
 . ןפָאה ןיא ץלַא ךיא טלַאה
 גנילירּפ ןיימ טימ ךיוא זיא
 .ןפָאלטנַא גנונעפָאה יד

 ,ןפָאלטנַא זיא גנילירפ רעד
 ,םיוט זיא גנונעפָאה יד
 רעטיוט ַא םוא ךיא ייג
 . טייהרעקידעבעל
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 טננַאלרַאפ טנעה

 ; ןעקנעד ןופ טינ ןסייוו סָאװ ,טנעה ןשטנעמ ןייק טינ ןעמ טגנַאלרַאפ ַאו
 ; ןליפעג עכעלשטנעמ ןייק טימ
 -- ,עטסילָאזָאמ עטנוזעג טנעה
 . ןליוו ןוא ןרעדָאפ ייז סָאװ סָאד

 ,עטסילוקסומ עטנוזעג טנעה

 : ןעמוטש רָאנ ,טינ ןדייר סָאװ ,טנעה

 .ןעמונעג סָאד ,ייז טיג ןעמ סָאװ

 ,ןפרַאד יז ןעוו ,ןעגנַאלרַאפ ייז ןעוו ןוא
 ,ןענישאמ יד ייז ייב ןביירט לָאז'ס רעוו
 ,ןשטנעמ ןייק טינ ָאד ייז ןכוז

 .ןעניפעג טנעה ןליוו ייז רָאנ

 קרָאיינ

 ,ףושיכ א ריד ןיא ,קרָאי-וינ ,טגיל'ס

 . ןח ןייד זיא שילווייט
 ןבעל ןעמ זומ ןרָאי טנזיוט
 . ןײטשרַאּפ וצ ךיד םוא

 סעקנָאל יד :טכארטעג ךיא בָאה

 . דיירפ ןפַאש ןלעוו
 טרעטַאמעג ךימ םעמוא רעד טָאה
 . םיומ ןזיב טינ רעיש

 ןטלָאשעג ךיד לָאמ ןייא טינ בָאה'כ
 . קעװַא ריד ןופ ןוא

 ןיוש טנַאנעג ךימ טפַאשקנעב יד םָאה
 . געוו ןטימ ןיא ךיילנ

 --- . . + ןפַאלעגקירוצ ריד וצ ךיא ןיב
 | . ןח ןייד זיא שילווייט
 -- ןטלַאשעג ךיד ךיא בָאה ןטכענ

 .ןיימש ןייד ךיא שוק -- טנייה
1241 
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 (קונײש .בא) יבצ ןב 256

 רעטבילענ ןיימ וצ עלעווירב ַא

 ,לדער סָאד ץלַא ביירט ךיא ,לווירב ןיימ ץירוק זיא 'ס
 ,םילפ יז לדָאנ יד ,ריד וצ ,עטבילעג
 ,טרעווילגרַאפ טרעוו טולב ןיימ ,ןבענרַאפ רימ טזומ וד
 ,דימ ױזַא רעוו ךיא ,רימ ןקידלושטנַא

 | ביירש וצ ריד בָאה ךיא

 ךיז טכַארטרַאפ ךיא ,טפערט'ס ןוא פי 4 אה }

 ריד ןגעוו לָאמַא ר עב
 , ָאמ ,תורצ יד ןביײרשַאב

 ,תוללק ןיוש ךיא רעה ןַאד ליפעג סָאד ןקינייּפ סָאװ

 ...רימ וצ טדנעוועג :
 | | ,עטבילעג ,ָא ,ױזַא ,ֿפַאש םעד ןביירשַאב

 ,טייצ ןייק ץלַא ָאטינ ,ןישַאמ יד ,סָאב םעד

 ,לווירב ןיימ קידנע ךיא רעטצניפ ךיא קידנעטש ואוו

 .טיירש ןעמ יו רעה ךיא .ןוז ןָא ,ןבעל ןָא

 רעװיר טסיא םייב קרָאייוינ --- קריוק קנעהפ



 ינ גא 4.א
 1889 ןיא ןריובעג

 עקירעמַא ןייק טייהרעגנוי ןעמוקעג
 1916 ןיא ןברָאטשעג

 ר ב ד ט ןיא

 (ןטנעמגַארפ)

 ,ןעמונעג טלעוו יד טָאה ץלַא | 1
 - ,ןגעמרַאפ ץנאג ןיימ טביורעג טָאה /
 םענעגַאלשרעד א ךימ טזָאלעג ןוא .רעשרעה ,ןפַאלקש ןופ טלעוו ,ךיד סַאה 3

 .ןגעוו עטסיוו ,עמיירב יד ףיוא : ןבעל ןטַאלג ,ןטסוּפ ןייד סַאח'כ
 ןטסיירמ ענייד ,ןדיירפ ענייד

 ןעמוקעג ךייא וצ ןיב ךיא ןוא .ןבעג ןדירפ ןייק רימ ןענָאק

 ,המשנ ןיא קיטייוו ןוא ץרַאמש
 ,רעטריארַאפ ַא ,רעטַאפ םייב יו
 .המחנ א ךייא ייב ךוז'כ

 ,לדניווש טימ רָאנ ַאד טבעל ןעמ יו
 -- ןפוקרַאפ ןוא ןפיוק םימ רַאנ
 ! ןביילב טינ רעמ ָאד ןָאק ךיא ,ןיינ
 ! ןפױלמנַא ןענַאד ןופ זומ ךיא ,ןיינ

 6550 25:2556--.ןטויט איי ----ססטספקיופ .;{.טייוווהיואפ ---טטוטטאאהטשטאפ ------עסווקייוטפ-----.טתנהה'ייייומ = קייוייסוטטפ סייווי ===םקישטישיה

 5 ,ןײגקעװַא רימ רבדמ ןיא ליוו'כ
 -- ןעניפעג ןייטש א ואוו ןטרָאד
 ןדירפוצ יינעטסיוו רעד טימ ,םַאזנייא ןטרָאד ןבעל ךיז לע
 : יירפ ָאד ךיז ךיא בעל .ןעניז ,ןליוו ןעיירפ ןיימ ךָאנ

 טנדרָאעגנייא ןבעל ןיימ בָאה'כ '
 .יינ סָאד ףיוא ץלַא ןסקיוועג טימ ,ןעלגיופ טימ ךיילג
 -- ,ןכער ךיא טינ ןוא לייצ ךיא טינ
 ,קינייו טרעמיק ןיוש טלעוו יד ךימ טרָאד גרעב יד ףיוא ךיא ןַאּפש זַאלגרָאז

 | .ליּפ טינ גרָאז ךיא וא .ןכערּפשעג טָאג טימ ריפ ךיא ןוא
 לדייב ןיימ טייטש ָאד גרַאב א ףיוא

 .לימש רימ ץיז ךיא ןוא 0

 ,ךָאנ טיורג סע ןעוו ,ןגרָאמ ןדעי ! רבדמ רעטכַארטרַאּפ ,טסירגעג יז
 -- סױרַא רימ ךיא יינ ! סעּפעטס עטבירטַאב ,טסירגעג טייז
 רעּפרעק ןיימ ױט-ןגרָאמ םעניא ,טנלע ןיימ ךייא וצ טכַארבעג בָאה'כ
 .םיוא רעביוז ךיא שאו ? םעּפע ךָאנ ךיז טימ ןעד ךיא בָאה
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 רעדילנ עניימ ןיא טומ ךיא ריּפש

 -- דניל רימ טרעוו סע ןוא

 ,רענייט ןוא דמאז רעביא ךיא ףיול

 .דניא ןַא יו ,ךיא ףיול

 קיצנוק רעטעלק'כ ןזולעפ יד ףיוא

 -- ךיילג ןשריה יד םימ

 ,עכיוה יד ףיוא ,ןציּפש יד ףיוא

 .ךייר ןיימ ןייז לָאז טרָאד

 .רבדמ ןיא רימ וצ ךיילנ רענייק

 !ןיילַא ,ןיילַא ןיב'כ

 : טייקליטש ןופ טרעהעג דוס ַא בָאה'כ

 . . . ןייז וטסעוו טלייוורעדפיוא ---

4. 

 ,לדייב ןיימ ןיא ךיא ץיז סטנווָא

 .טכַארט ךיא ןוא רימ ןַאלּפ ךיא ןוא

 ,לדיל ןייא רָאנ רבדמ ןיא סייוו'כ

 .טכַאנ עדעי סע גניז ךיא ןוא

4 

 ןעמיורט עליטש ...ןעמיורט עליטש

 ...בירט ןוא טמוטשרַאפ ץרֿאה ןיימ ןוא

 :לדיל ןיימ רימ רעדיוו ךיא גניז

 ! ביל רימ זיא טנלע סָאד ,ךַא --

 רעיורמ ןוא ור ןיא טליהעגנייא
 ...רימ למערד ךיא ןוא ךיא ץיז
 -- גנַאלקּפָא ןטכייל ןיא טירט ךיא רעה
 .רימ ןיא רעוו רימ טּפַאלק סע ןוא

 רעלענש ןיוש טּפַאלק סע ץרַאח ןיימ ,ָא

 ...ףוג ןיימ טּפַאכרַאפ ליורג ַא ןוא
 ? וטסיב רעוו ,גָאז ! ןטָאש רעליטש
 ? ףָאלש ןיימ רימ וטסרעטש סָאװ ןוא

 ,ןקילב עמוטש טימ ראטש רע טקוק

 טלעווק ןוא ךימ טקינייּפ םע ןוא

 -- טלמרומ רע יוװ ,טרעטסילפ רע יו

 ...9 טלעוו יד ןיוש ןסענרַאפ טסָאה

 .כ

 ,םורָאװ טינ סייוו ךיא ,רימ זיא קימעמוא
 | : םורַא רעדלעפ עקידמַאז יד ןקוק'ס
 -- טלַאק ןוא טרעטצניפרַאפ ,למיה רעד זיא זייב

 ,טלַאּפַאב ךימ קערש ַא !ךעלמייח טינ יו ,ךַא

 ,טָארט ןקיקערש טימ טכַאמנָא ןיא לדנַאוו'כ
 .טרָא ןייק ןעניפעג םינ רבדמ ןיא ןַאק'כ
 ,ןייּפ יד ךימ טקירד ןוא רעמוק רעד ךימ טסערּפ'ס
 .ןייז טינ קיאור ןיוש רבדמ ןיא רעמ ןַאק'כ

 -- גרעב עקימייל יד ןכַאל ,ךיז ןעמירק סע

 ? גרעווצ רעקיטשינ ,וד ,ָאד םוא ךיז וטסיירד סָאוװ
 ייד אה יא יא יא אטא יט "אטא  ןאאמא

 יוגַא .א



 ר ע נג ר עּב . א
 1889 ןיא ןריובעג

 1902 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ...געט ערעזדנוא ןופ םערוט-לבב ןיא

 - רענטרעג עקידנגנעה ןוא סמערוט ןיא געט ערעזדנוא ןופ םערוט-לבב םעניא ,ָא
 -- קרָאיײוינ ןופ ןרעױמ-ןקלָאז
 ,רעטצנעפ-סיפָא יד רַאפ ָאי
 ,ריּפַאּפ סייוו ןוא שיט
 גָאט ךָאנ גָאט ואז
 ימ ןיימ

 ,ךייט ןופ ןרעסַאװ יד יז
 ...ןלַאפרַאפ -- םי ןקידמערוטש ןיא

 ךיוה רעקידלדניווש רעד ןיא ,ָאז
 --- גָאט ןופ גנַאג ןקידלמוט ןוא

 רימ רעבירַא טפָא טמוז

 ,טייקליק ןוא ןר יז

 גרעב ןציּפש ןופ יי

 . יינש ןרָאלק ןוא

 ,ױזַא ןאד רעטצנעפ יד רַאפ ןופ
 -- גנַאג-ןקלָאװ ןיא --- ליטש
 קנאדעג ןיימ טרעדנַאו
 ,ןכיוה ךרוז
 ,ןטלעוו ,רעדנעל רעכירַא

 ,רעטנזיוט תורוד
 ןעגנאגעגפיוא ןענייז סָאװ

 ,ןעגנַאגרַאפ ןוא
 . . . ימ ןייז ןיא רעדעיַא
 לבב יו ןבָאה ןוא
 ,ןביוהעג ךיז טפַאשקנעב ןיא

1259 

 ,ןעלמיה ,סנקלָאװ יד וצ

 דניצַא ךיז ןטיײרּפש ןוא

 ,טכיש-ךלַאק םענופ ןבָארנעגפיוא ,ןטייב יו

 ףרַאש םעד רַאפ

 . . . םָאל ןופ ןוא לדיר ןופ

 טיצ ךיז רעקידלָאג ,רעמייוו ,קיביײא ןוא

 ,געוו-ךןרעטש רעד

 . ןריולרַאפ טכענ ןוא געט ןדרַאילימ ךרוד

 ,רעכעה ןוא

 ןגייטש ,רעקידפושכ ,רעפיט

 ןציּפש-םערוט ,רעטצנעפ ,ןרעיױמ-ןסַאג

 ,עניד ךעלננייטש יוװ ןוא

 -- תורוש-רעזדלעה

 . . . ןעיצ ןוא ךיז ןעיצ סנקלָאװ יד ןיא

 ייז רעבירַא קידרעלדָא ןוא

 -- טפַאשקנעב עקידתורוד יווװ

 ,ןעלמיה יד רַאפ

 -- עטכיירגרעד טינ

 . . . לגילפ-רָאטָאמ עקידנעמושז

 ,ןכייה-ןקלָאװ רעטנוא -- עלימש סעגר ,ָא

 ,םערוט-לבב םעניא ,ָאד
 . . . גָאט ןופ גנַאג ןקידלמוט ןיא



 רעגרעב ,א 4200
 יי וו וי וו וע

 קרָאיינ ןופ ןסַאנ

 ! קרָאי-וינ ןופ ןסַאג-םור ו
 -- ןגערב-ןפַאה יד ייב ןדאלקס
 ןקירב ןופ לָאטש רעקידנגנעה ןיא ןסַאג

 . .. טפול ןיא טנעָאנ

 ןטרָאּפ-ןסַאג
 ןענָאפ ,ןפיש עקידרעקנַא רַאּפ
 . .. . טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ
 ! קרָאיײוינ ןופ ןסַאג-םורד
 ןייגוצמוא זיא ביל יו
 ,ןעלקניוו ערעייא ןיא
 ,גנעגכרוד
 ,ןגערב-רעסַאװ יד ייב
 ןליפ ןוא
 : טפול רעד ןיא
 ,ןדאלקס יד ןופ חיר ןברַאה םעד
 ןרעבגניא ,עווַאק ןופ

 ןלעפ ןוא
 ,ןעלזדניא-אוואי יד ןופ
 ,ָאקיר-אטרָאּפ ,עקיימאשזד
 ןשירפ ימוג ןופ ןוא
 ,ָאננָאק רעטייוו רעד ןופ

 . . . ןגערב יד טָא ייב רעהַא טכארבעג

 טייוו יד רימ טרעוו ױזַא טנעָאנ ןוא

 ,עכעלרעדנואוו יד

 רעהַא טמוק סָאװ
 ,ןענאוואראק-ןפיש ףיוא

 ,ןענָאפ עקידנעייוו-קיברַאפ טימ
 ,ןעלזדניא עלַא ןופ

 ,טלעוו רעד ןופ רעדנעל
 ,עיורג ןעלקניוו יד וצ
 .קרָאידינ ןופ ןסַאנםורד עגנע
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 ןַאד יו טנייה

 -- ןַאד יו טנייה
 ,וָאכעשט ןקידנברַאטש ןופ געט יד ןיא

 טפול רעד ךרוד ךיז טגָארט

 ,קַאה יד

 ,רענטרעג-ךשראק רעבירַא
 .ןעמַאטש עקידנלַאפ
 גָאט ךָאנ גָאט ןוא
 ,ךיוה רעקידהמיא ןיא
 עקיזיר ןעגנַאלש יװ
 ,ןרעױמ-ןסַאג ךיז ןעלקיוו

 ףוג ןייד םורַא דנור
 - * + ןרָאלרַאפ
 פָא ןקעמ ןוא

 םייב

 ,קילב ןקידנכוז ןייד ןופ

 יולב לקיטש עטצעל סָאד

 -- טנָאזירָאה-טנװָא ןוא ןקיגָאמ ןופ

 . +  ןגיוב-למיח םעניד קיטכיל ןיא

 ,ןוז יד -- טנעוו יד ךרוד יוװ ןוא
 םיוא רעטצנעפ ןקיטעמוא ןייד טדיימ סָאװ
 קערש ןיא םדיימ לגיוּפ רעד
 -- -- -- .ךַאד ןייד

 ,גיוא ןייד רַאפ --- לּפענ ךרוד יו ןוא
 ,טלעוו יד
 ,קיטסברַאה ,ןטרָאג-ןשרַאק ַא יו
 . . . טייגרַאפ קַאה רעטנוא

 ןָא ס ד ָא ה

 ,טייוורַאפ ןטניװ-טסברַאה עיירפ ןיא גערב-ןָאסדָאה רעד

 .רעסַאװ ןטַאלג-קיטכיל ןיא ךיז טלגיּפש ,טרעטיצ

 רעסַאלב-קידלָאג ַא ףימ טרָאד טסברַאה רעד טכייל'ס ןוא

 .. . םײרּפשעג עקידלָאג ,םרעיילש ןדאסילַאּפ יד ןופ
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 ,טייז רעמַאמ-רעכמא זוא יולב ןופ ןָא טמוק ףיש א
 .טפול ןיא קידנרעמאלפ ןענָאפ עלעה-קיברַאּפ םימ
 ,טפוד ןדנרוכישרַאפ דלימ ַא ךיז םימ טגנערב ןוא
 .םייוו ןיא עשיּפָארט רעדנעל יד ןופ :םולח םעד

 ,םי ןופ גערב ַא ,רענעסָאנעצ-ןייוו יו טיירּפש ךיז ,קידנעלקניפ ןוא
 ,ךיילב-רעבליז ןעלגעז ןוא ןעלזדניא ןעמלַאּפ ענירג טימ

 ךיוה רעד ןיא קינוז טרָאד ךיז ןגעקַא טבייה'ס ןוא
 . . . םַאלפ ןיא יו ןלָאּפוק עקידליג טימ ,טָאטש א

 טלַאק ןוא . . . ןרעטאלפ ןענָאפ יד ,טדניוושרַאפ ףיש יד
 ,טלַאפ טנגעג רעד ףיוא םַאזגנַאל לּפענ רעַארג א

 ! רעקיגױא-לדנַאמ ןייז)
 רָאנ טינ טסנַאק סָאװ וד ,ָא
 ,םכאנ ןיא טעּפש זיב

 ,שעוו ןקידורב ,ןדמערפ רעבירַא
 ,ןגיובעג ױזַא ןייטש
 : טפָא רָאנ
 -- ליומ םענַיא עקלויל עננַאל יד

 לימש ןציז טמולחרַאפ
 ,ךיור םעניד ןעיולב םעד טימ ןוא
 רענטרעג סוטָאל סעניכ רעכירַא
 . . . ןגָארט ךיז טייוו
 ! ריד קורד-טנַאה ןיימ

 רעזעניכ ַא וצ

 ! רעקיגױא-לדנַאמ ןיימ

 רָאנ טינ טכנַאק סָאװ זוד ,ָא

 ,ךיג םילכאמדזייר יד

 ,ןרעצראפ ,ךעלעקעמש טימ

 : טפָא רָאנ

 -- טקַאּפעגניײיא רעדמעה יד

 טכילזזַאג ןטַאמ רַאפ

 טייקמַאזנייא רעליטש ןיא ,ןענעייל

 רעדיל עכעלרעדנואוו עטרַאצ יד

 ,ָאּפ-יאמ יל ןופ

 -- !וד רעטשטנעבעג -- רענערָאלרַאפ

 !ָאד ,ריד ,סורג ןיימ

 ןירעפיוקרַאפ-טכורפ עדימ ַא -- ןילעב .זד



 קיל ע ראג .ל
 1889 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1941 ,רעבָאטקָא ןט27 םעד ןברָאטשעג

 *פול ןיא
 ןשטנעמ ןופ םעילַאװכ עקימָארטש ןוא ,ןבעגעג ליּפש ַא טָאה טנַאה א
 .ןעיירד ןוא ןעיירד ךיז רעהפיוא ןָא ; ןעיירטשעצ סעּפע םימ ךיז טלָאװעג
 ,ןבעגעג סע יירד ַא קיטפַאה טָאה
 ,םָאניק ןוא ןעמָארק ןוא ןעקנַאב .ןעיירד וצ ךיז ףיוא טינ סע טרעה ,ונ

 ןמָאנקנַאב ןוא סקעשט ןוא תונוז
 ,סעטָאלב יד ןיא ןוז ךעלקיטש ןוא ,סָאטיױא ןוא ןענַאב ןוא ןסלער

 .ןטָארטעג דרעפ-טסַאל ןופ ןרעוו ןעייפאק ,ןלעטָאה ,ןעיײװמַארט

 רע מוז רענַאידניא
 .געט
 .געט
 .געט
 ! נעט ַארַאס ,ךַא

 ,דלָאג טימ ךיז ןפרַאװ

 ,ףרַאד ןדעי ,דלעפ ןדעי
 ;דלָאג עינעמשז ַא טָאמטש רעדעי
 .ָאנאקיש רעטרעכיוררַאפ רעד וליפא
 ענעסירעגּפָא ,עקירעגנוה יד רָאנ
 : ןסַאג יד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ

 ,ןפיוק טינ טיורב ןסיב ןייק
 .ןפיוק טינ טיורב ןסיב ןייק דלָאג םעד רַאפ ןענַאק
 .געט
 .געט
 .געט
 ה סָאד ןָא ןליפ סָאװ געט
 רעקידנעגניז ןוא ףמַאק

  זָאגַאקיש ןיא טרָא סָאד * זוא ןענַאב-ךיוה עלַא ךיז ןעי
 ;גנוטכיר ענעדיישרַאפ .וצ ןעײװמַארט רעטנעצ רעד ךיוא זיא'ס .טָאטש !

 | ,ןטפעשעג רעגַאקיש ןופ
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 געט עכלעזַא ןיא

 :ןעוועג טוג טלָאװ

 ,ךיז ןַאמ ביוה ַא

 ךיז ןָאט םענ ַא

 גנַאג ןקידנעילַאװכ א ןבוהנָא ןוא

 ,ןָאסרעּפעשזד ןוא לַאנַאק ,ןָאסידעמ ןופ

 ,ראוולוב ןענישימ ןוא טיימס ,ןרָאבריד ךרוד

 ."וויירד רָאש קייל, וצ

 טרָאד לכה-ךס םעד ןריפרעטנוא

 ,געט עקירעגנוה עלַא רַאפ

 ,עטרעטַאמענסיוא ןרַאוטַארט ףיוא -- טכענ רַאפ

 ,עטקינײּפעצ רעמינּפ טימ סעקילַאק רַאפ

 ,םיפ טָאטשנָא ךעלדער ףיוא טרָאד ןעיימש סַאװ

 עטכשוחרַאפ ,ענעסירענּפָא רעדניק רַאפ

 ! ךלימ ןּפָארט ַא ךָאנ עקידרעביפ ןגיוא םימ

 ,געט יד ןוא

 ,עטמעקרַאפ ,ענעגָאװצעג

 ןכיילגסיוא ןפלעה ןלָאז

 : ןרַאוטָארט יד

 טכענ יד ךיז טרעגלַאוו'מ ואוו

 .טעברַאפ ןעגנוטייצ טימ ןייטש ףיוא

 -- ענעי טימ

 ,עטלטרעצרַאפ ,עטעילָאכעגסױא ןעיורפ ואוו

 .םנעה יד ףיוא סלדוּפ עסייוו טםימ םוא ןריצַאּפש

 ,רעצרעה ןענָאילימ ןוא

 ,דיירפ רעשירעניז טימ טזיורבעגפיוא

 טנעה יד רַאפ ןָאט םענ ַא ךיז ןלָאז

 דיל ַא ןָאט םערוטש ַא ןוא

 ,גנואיינַאב רעקידיירפ ןופ

 .ןָאט רעטיצ ַא ןלָאז טלעוו רעד ןופ ןלייז יד זַא

 ,געט עכלעזַא ןיא

 -- דלָאג טימ ךיז ןּפרַאװ סָאװ ,געט

 ! געט אראפ ,ךַא

 רעגענ םעד ןָאסקעשזד ןופ דיל סָאד

 ,טכַאנרַאפ טירטס טייטס ףיוא ןעגנַאגעג ןַאסקעשזד זיא

 :רענענ ןקיטלַא ןַא טננעגַאב

 ? טיורב א ןעמ טמענ ואוו ,עדייז ,קירעגנוה ןיב'כ

 ?רעגעלעג ַא טכַאנ ףיוא ןעמ טמענ ואוו
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 ,םופוצ ןעגנַאנעג ,טואס רעד ןופ םוק ךיא
 ; ןראפעג ןיא ,ץיה ןיא ,ןגער ןיא
 ,געוו ןיא ןּפַאכ ךימ ןעמ טעוו טָא : טרעטיצעג
 .ןרַאּפשרַאפ הסיפת ןיא ןעמ םעוו טָא

 ָאנַאקיש ןיא זַא ,ןטרָאד בָאה טרעהעג
 ; ןעניפעג טעברא ןָאק רעגענ ַא

 ,"בַאשזד, ַא ןעמ טגירק רעזייה:טכַאלש יד ןיא ָאד זַא

 .ןענידרַאפ ןסע וצ ףיוא שטָאכ

 ,רימ םייב ךיז טלעטשעג ,ןעמוקעג ךיא ןיב ,ונ

 : ןגיוא ןוא ןּפיל טימ ןטעבעג

 ןצנַאגניא ךימ בָאה'כ ןוא ,"באשזד, א ןטעבעג

 .ןגיוב קידהענכה ןעמונעג

 ,ָאטינ זיא "בַאשזד , ןייק :טרעפטנעעג רימ טָאה'מ
 | -- ןבעג וצ ןסייוו ַא וליפא
 ? ןייג טציא ךיא ןַאק ואוו ,עדייז ,טינ וטסייוו יצ
 ? ןבעל וצ ףיוא טנייח שטָאכ ןעמ טמענ ואוו

 ,םייה רעד ןיא דניק א םימ בייוו א ןזָאלעג
 -- ןטאטש יד ךרוד ןיילַא טלגַאװעג
 : יױזַא ןעקנעב ןוא ,אמתסמ ,ןענייוו ייז
 .ןטַאט ןוא . . . רענידרַאפ םעד -- רימ ךָאנ

 -- טסניד א עסייוו ייב רעטציא טרָאד זיא גייוו ןיימ |

 :ץנייש א עקטַאלומ א זיא יז
 ,קילב ןקימַאלפ ַא טימ ,ןח לופ םינּפ ַא
 ,עניילק ןוא ענייפ --- עריא סיפ יד

 -- ריא וצ םיריזח עסייוו טרָאד ןכירק ,ונ

 ; ןעניּפש יו ,סרעגענ ,זדנוא ןסַאה ייז

 לָאז סָאװ ,עקטאלומ ענייש ַא ןליוו רָאנ

 . . . ןענידַאב ןענָאק ייז גנידצלַא טימ

 ,ענױזַא ,עסייוו ךיז ןעניפעג ָאד טגַאז'מ
 ; ןכייר םעד ןגעקטנַא ןפמעק סָאװ
 ,זדנוא טימ ןטלַאה יז ןוא םינ זדנוא ןסַאה יז
 . . . ןכיילג א סרעייז טימ יוװ ױזַא



 ןי ק ַּפ א ר ד ע י לי צ
 1889 ןיא ןריובעג

 1912 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 יטנואק ןאווילָאס ןיא

 (ןטנעמגַארפ)

 ,ןגער ןכָאנ טנייה העש עלעה עטשרע יז

 ,ןגעקטנַא דלימ ןוא ךייוו רימ ןוז יד טנייש סע

 ןלָאט סיטנואק ןאווילָאס ןופ רעדלעפ יד

 ,ןלָאמש םעד ,געוו םעד םורַא ךיז ןעיצ טייוו

 ,רעדלעוו יד גרעב ףיוא ךיז ןעיולב ,ץעגרע ,ןטרָאד

 . . . רעדלעפ יד ןענייז טמיוצעג ענילאמ טימ

 ,גנירג ױזַא םינ רָאג זיא םעד טימ ךיז ןשירפרעד

 גניר ןטפושיכרַאפ 8 ןיא ךיילנ ןיירַא טסלַאפ וד
 םנעה עקידעכעטש ,ענירג עטקערטשעגפיוא ןופ

 ,טנעוו-רענרעד ,ןנייווצ ןופ ענעטכַאלפעגסיוא ןוא

 ,ןגער ןכָאנ ליפ ױזַא ָאד זיא סענילאמ רָאנ

 ,ןנעקטנַא דלימ ןוא ךייוו ךָאנ ץלַא רימ ןוז יד טנייש סע

 ,םרַאפ םוצ ןייג טינ ךיז לייא ךיא רָאנ ,ךלימ עשירפ ןיוש טרָאװ סע

 ,םערָא ןיימ ךעלענייווצ יד טכערב ךיז קידעכעטש ןוא

 א א

 ,רעדלעפ ןופ קיאַאזָאמ ,עטיור ,עלעג

 ,רעדלעוו ןופ ןעמאר ןיא טמיוצעג

 ,םיוב רעמאזנייא ןַא ןטרָאד ןוא ָאד

 ,םיוק-םיוק ןעמ טעז גרעב יד

 ,טלעוו א רעמיוב ןופ יוו טמיוזעג

 .טלעטשרַאפ לּפענ ַא טָאה גרעב יד
 " 7- טא ,ייי--- ידידי טא א איי

 א

 : ןעזרעד ןוא גרַאב ןפיוא ףױרַא ןיב ךיא
 ,ןכיימ ענעדליג יוו ,רעדלעפ
 ,ןפיש ףיוא ןעלגעז יו ,ייז ףיוא רעמיוב ןוא
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 ןיקְפארד עיליט

 .ןכייט ענעדלינ ףיוא ןעלנעז ענירג

 ןפיט א ,םענירג א ,טנורנּפָא ןַא ןיא טנעָאנ ןוא

 ,גנאלש עװעזָאר ַא יו ,נעוו רעד

 ,ןפיש ןופ ןעלנעז ענירג םורַא ןוא םורא

 .לָאצ א ןָא ,דלַאװ א יו

 ,לָאט ןיימ ןעוועג זיא ןיילק יוװ ,קיטשינ יו

 :לָאט רעקנינירג ןיימ
 ,טניוו ןופ ןעלגילפ ףיוא יוװ ,ךיז טָאה ןגָארטעג

 ,גנַאלק-רעמָאי א ןטרָאד ןופ

 ,דניק עקניניילק ןיימ ןפורעג טרָאד טָאה ךימ

 ,טדימשענוצ גרַאב םוצ ןעוועג ןיב ךיא רָאנ

 ,טניוו רעד טעידוחעג ןוא טשיורעג טָאה גנַאל ןוא

 ,דניק סָאד ןפורעגנ ןוא טנייוועג טָאה גנאל ןוא

 .םירט עניימ טרעהרעד טָאה לָאט רעד ןענַאװ זיב

 "ןיירט ןָאשריוקסקע, ןיא טכַאנייב
1 

 ,ןטעראניס טימ עטבילרַאפ ךעלרַאֿפ
 ;עװַאק ןוא םירק-זייא ,סטַאניּפ

 ;עװַאל עלעקנוט ַא ןשטנעמ ןופ

 ,ןטעיניװ עטזַאלעגּפַארַא

 ,םייווש ןוא בייל ןגנוי ןופ חיר

 ,סייה ןוא טיישרַאפ ןצילב ןניוא

 ,רעטכעלענ טימ טרענוד סע

 ,ןסיוש ףיוא טגיילעצ ןרעוו ןטרָאק
 .ןעינק ןוא םיפ ןופ גנורירַאב

 .ןסיוטש סָאד גוצ ןופ זיא םיז

 .ןעילג רעטרעוו ,רעצרעה ,ןגניױא

2. 

 -- ףייפ ןוא ארוה-ַאה-ַאה-וה

 .ףייר ןרָאװעג העש יד זיא'ס

 ,ןכַאװ ןופ העש-טכַאנטימ יד ,ָא

 ,ןכַאל םידש יד טסרעה וד ןעוו

 . ןעגניז םידש יד טפרעה וד ןעוו
 ! רעהַא עקינַאמראה ,ָא
 ! רענַאב רעמַאזיורנ ןיימ ,ָא
 ,ןאווש עדליוו ,עצראווש ןיימ ,וד

 .ןַאב ןפיוא ןעלגילפ יד טסיירּפש

.8 

 ןגיולפעג טינ ,ןגיומשעג טינ
 ,ןפָאלעגיײברַאפ גוצ ַא זיא
 ,קערש יד טכַאנ ךרוד יו
 .קעוַא ןוא -- ןעוועג

.4 

 ,ץנַאט ןופ םטמיר םוצ ךיז טניוו ןַאב יד

 סיוא ןרַאש סיפ עשרענעמ ייווצ סָאװ

 ליפענ ליפ ױזַא טימ

 .ליד םענרענייטש ןפיוא

 ,"ןישזד  טימ טקעמש סע

 ,ךיז טלסיירט ליד רעד ןוא

 .ןיטאלעשז קיטש א יו

 טרַאה סיוא ןרַאש סיפ יד רעבָא

 ,ץנַאט ןופ ןבליז יד
 ,םי ַא ליד ןופ טרעוו סע זיב

 .ןגינעגרַאפ ןקידנעירב ןיא ןעמיווש עלַא ואוו

 .פ

 : דיל ַא ןַאב יד טגניז

 -- -= -- דימ ,דימ ,דימ ןיב ךיא



 ןיִהּֿפבאַרד עיליצ

 ,דימ ןרָאװעג לָאמַאטימ ןענייז עלַא

 ,טנעוו וצ ,וצ ןעלסקַא וצ ּפעק ןלַאפ

 ,טנעה טימ ךיז ןעמאזוצ טנעה ןטכעלפ

 ,םופ ַא וצ וצ ףרַאש ךיז סופ ַא טקירד

 ! סונעג ןלעקנוט ןופ העש ,ייז טשטנעבענ ,ָא

 ,ןַאב ןיא לָאמַאטימ טרעוו ץרַאװש

 ,טכיל סָאד לָאמַאטימ ךיז טָאה ןשַאלעגסיױוא

 ןאווש רעצרַאוװש א זיא ןגיױלפעגנָא

 ,טכיל סָאד לָאמַאטימ ןשָאלרַאפ ןוא

 ,קירוצ םכיל סָאד דלַאב טָאה טמאלפענפיוא

 ,קילג סָאד קירוצ זיא ןדנואוושרַאפ ןוא

 ,טכיל ןופ טסַאל יד ןעמעלא ףיוא זיא ןלַאפעג

 .טכיוועג רעווש ַא יו

0 

 .טגיוורַאפ זעשזד םעד טָאה ףַאלש רעד
 ,טקוצרַאפ זעשזד םעד טָאה ףָאלש רעד
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 טקוררַאפ זעשזד רעד טניל טציא

 ,עקינַאמרַאה רעניילק רעד טימ ןעמַאזוצ

 ,ךיל-ניוו ןייז ןיילַא טגניז גוצ רעד ןוא

1 

 ,טעּפמיא ןדימ ןיא טסיוטש סע ,טסיוטש סע

 .ןָאקארד רעד רעטייוו ךיז טנַארט סע

 ,למערד ןצרוק ןופ ךיז טרעטכינ ץלַא

 ןַָאנַאו ןיא ןיוש ךיז טלמוט סע

 ! רעדלעפ ,טצנַאט ,טצנַאט

 ,קילב ןיימ רַאפ רעכינ טפיול

 -- קילג סָאד קעװַא ןוא ןעוועג זיא'ס

 רעדלעפ עקיטפברַאה יד ףיוא

 ,זָארג עטלַא עביל סָאד

 רעדלעפ עקיטסברַאה יד ףיוא

 .זָאר סָאד ןנרָאמירפ ןופ
 ,עינישזדריװ טסעװ ,דליפיולב
 ,1930 ,רעבָאטקָא

 ןָאסדָאה ןופ ןגערב יד ייב טכַאנײב קרָאירינ

 סרעצַארקנקלָאװ ענייד ןופ ןרעמאק יד ןיא
 ,טכיל סָאד -- ,קינָאה רענעדליג טניר

 ,רעטצנעפ ןענָאילימ יד ךרוד

 ,ןטסענ-קינָאה עשיטנַאניג ןופ ןרעמאק יד ךרוד יו
 ,קינָאה םענעדליג םעד ןעמ טעז
 .ָטכיל סָאד ,קינָאה סנשטנעמ םעד
 ,ןקָאטשניב ערעייז ָאד טיובעג ןבָאה ןעניב עקיזיר
 ,ןקָאטשניב ןופ דלַאװ ַא

 ,קינָאה טימ ייז טלופרעביא ןוא

 .טכיל סָאד -- ,קינָאה ןכעלשטנעמ

 ,טכַאניײב ןָאסדָאה רעד זיא ,ךעּפ יו ץראווש

 ,ןיהַא טמָארטש קינָאה רעד ןוא

 .קרָאיײוינ ןופ ןגערב יד ייבךעּפ םעד טגנילש ןוא
- 5 
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 ,טכורפ ענעדליג טימ עכלעזַא רעמיוב
 ,טכורפ ענעדליג טימ דלַאװ א

 ,ןרעדעצ עקיזיר
 .ןרעטמַאל טימ ןעננָאהַאב
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 ,ןלַאנַאק ,רעזייה עסייוו ,ןעמלַאֿפ
 .ןלַאנַאק ךָאנ ,רעזייח עסייוו ךָאנ ,ןעמלַאּפ ךָאנ
 ,ןלַאפַאב טעמוא ןא ךיד ןעק ָאד ךיוא

 ,זיוה ןעמערַאװ םעד ךָאנ ,יינש םעד ךָאנ טסקנעב וד
 ,זיוה ןיא לקניוו ןייד ךָאנ ,עטנַאקַאב ,םיבורק ךָאנ
 .טשיור רע יו ,טסרעה ןוא םי םוצ טספיול וד

 ,ביל ךיא בָאה םי םעד רַאנ
 ? ביל ױזַא םי םעד ךיא בָאה סָאװרַאפ ןוא
 .טבירטַאב ,ךיא יו זיא רע ןעוו ,געט ןַארַאפ לייוו

 ,גערב םעד וצ יורג ןוא רעווש ךיז טלקייק רע
 גערב קידלמוט רעד ןסערעד םיא טלָאוװ'ס יו
 .געוו ןייק םינ ,ליצ ןייק טינ ךיז רַאפ טינ םעז רע ןוא

 ,טנוה ַא יוװ זייב זיא םי רעד ןעוו ,געט ןאראפ רָאנ
 טנוה רעקיזיר א יו ,גערב םוצ ךיז טפראוו ןוא
 ,טנורג ןופ שזַא סױרַא ןרָאצ ןופ ךיז טביוה ןוא

 ץאק א יוװ גערב םוצ ךיז טעשטפַאל רע ןעוו ,געט ןֿארַאפ ןוא
 ,ץאק עקיזיר א יו טײרּפשענסיױא טניל ןוא

 ,ץַאט יד טנעה יד ןיא ןיילַא טָאג טלַאה'פ ןוא

 "שטציב, ןכײר א ייב -- שטיװַאקלָאװ .א



 סייוו הרפש
 1889 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 קיט נוו

 ,ןעמורב וצ ןסענרַאפ היח עשיטָאטש יד טָאה קיטנו|
 .ןעמונעגמורַא ור טימ ,עדימ ,ןטעב יד ןיא רעטעּפש ןעמ טגיל

 ,ןקעל טינ טולב סָאד טנייה ןלעוו ןעגנוצ-קירבַאפ

 .ןקערש עקידעכָאװ ךיז ןטלַאה ןבעל-טפַאק ןופ ןעלקניוו ןיא

 ,ףיוא ןיוש גָאט ןיא טעּפש ךיז טביוה ןעמ זַא
 ,ףוג ןדימ םעד םיוא ןעמ טכיילג

 ,רענייב עדימ יד ץלַא ןכערב סע

 רעניימש ערעווש טּפעלשעג ךָאװ עננַאל א ןבָאה סָאװ

 .ןעגנאלרעד ךיז לוויימ םעד רעדיוו ןנרָאמ ןלעוו ןוא

 ,ןעגנַאב יד ןרעמאק עלַא ןיא ךיִז ןנָאלקעצ

 ,ןסייב וצ טולב ןיא ןָא טבייה עקידעכָאװ סָאד

 ,ןסיורד ןקידנטפַאק ןיא םייה-ןטסַאק ןופ ךיז ןעמ טזָאל

 ,רעדיילק עקידקיטנוז טימ לופ ןסאג ןרעוו

 ,רעבייל עקידעכָאװ ןענייוו רעדיילק ענייש יד ןיא

 ,ןבעגוצקעװַא ןצנַאגניא ךיז לווייט םעד רעווש זיא

 .ןבעל ןקידמידש ןופ ןעלקניוו יד ןיא בוט-םוי ןעמ טכוז

 ,ןגיוו ןיא טָאטש יד טלַאה ןבעל-םידש רעד זַא ןוא

 ,ןגירק בוט-םוי ןמיס ַא שטָאכ טולב עקידנענייוו סָאד טנָאמ

 ןעגנוצ עגנַאל יד טימ טָאטש ןופ ליומ עזייב סָאד רָאנ

 :ןעגנולשעגנייא ןיוש גנַאל םינּפ םענייר סבוט-םוי םעד טָאה

 ,ןבירעצ ביוטש ןיא ףוג ןרָאלק םעד םיא ןבָאה רעדער ערעווש
 ןבילבעג טָאטש ןופ ךיוב ןבָארג ןיא טולב קידנענָאמ ןרַאפ זיא
 ,ןגיױוו עקידמידש-קיטנוז סָאד רָאנ

1926 

1269 



 סײװ הרפש
 עי

 גרע ב ןטייק

 ,טבעלעג ריא טָאה רָאי לפיוו ,נרעב ןטײ

 ?דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ ןופ טרירַאב טינ

 ,ןפַאלעגכרוד ךייא ךרוד ןענייז ןרעפַאוו לפיוו

 ,רָאה עקידלדָאנ ערעייא ןגָאװצענ ןוא

 שטנעמ רעד טָאה סע זיב

 ,ןגָארקעג ךייא רעביא הטילש יד

 ,ןגעװו טלננעלשעגמורַא בייל רעייא םורָא

 ,טנַאו א ףיוא סעצילָאּפ יוו ךייא םורַא ןגעוװ יד ןעגנעה

 ,ןכיוה ערעייא רעביא גנוי ןוא טלַא ןכירק

 .ןכיירגרעד טנַאקעג רָאנ רעלדָא ןבָאה לָאמַא סָאװ

 ,טמיוצעג ןעמ טָאה ןרעפַאװ ערעייא

 ,ןוז יד ערעטיול א ייז ןיא ךיז טלגיּפש

 .רעדניק עטנוזעג ייב דיירפ יו

 ,עדימ ןעמוק בוט-םוי ןיא ןעוו

 ,רעדלעוו ערעייא ןופ בייל ןיא ךיז ןעילוט

 ,דיירפ רעקידהליפת ןיא ןביוהרעד ןעמ טרעוו

 ,סױש-עמַאמ ןיא טניווװרַאפ יו
 ,ּפָאק ןיימ ךייא ףיוא ֿגייל ךיא

 ,ןטניוו עטמיוצעג טינ ןוא

 ,טײקטנעַאנ רעזדנוא ןופ דוס םעד רימ ןעגניז

 תוכרב רימ ןיא ףיוא ןעייג סע

 ,טפַארק ןוא דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ םוצ

 ,ןגָארקעג ךייא רעביא הטילש יד ןבָאה סָאװ

 ,ןרעסאו ערעייא טמיוצעג ןוא

 ,ןכיוה ערעייא וצ ןביוהרעד זדנוא ןוא

 ,ןכיירגרעד טנַאקעג רָאנ רעלדָא ןבָאה לָאמַא סָאװ

 ןלָאמ יטימעסָאי

 ,ךיימ דעסראמ ,גרעב עטלַארוא ףיוא
 .ןוז ןופ טילגעגנָא ,ןגעו עטקַאהעגנייא-ןייטש ןיא
 רעניימש ענעפרָאװעגנָא רעביא ,ןגעוו סנשטנעמ ןראפ ןוא ןופ
 רענַאידניא יו ,סיוא סע טעז ,ןכיוה םוצ ףױרַא ,ףױרַא
 .סױרַא ץנַאט ַא ןיא ןטלָאװ .ןכיירגרעד וצ גרעב יד ןופ ּפעק יד
 ןרעיױא יד ןיא ּפָא טגנילק ,טנעוו ןוא ןגעוו יד ייב טרַאה
 ,גנַאזעג א טעּפמיא טימ ךיז טגָארט



 סיװ החרפש

 ןרעסַאװ טימ ןצנַאמ ןרעסַאװ
 ."ךיש , עמעַאּפ סגנילּפיק יוװ ,ךיג ,ךיג
 ,לסקַא ףיוא לסקַא -- ,גרעב

 ,ֿפָאק ףיוא ּפָאק
 ןגעוו עטפיורשענמורַא םורָא

 .ּפָא טינ םעטָא םעד ןענישַאמ ןּפַאכ

 ןסָארמאבלא עקידרעטַאלּפ יווװ

 ףױרַא ךיז ןעמ טגָארט

 ,ףױרַא רעדיוו ןוא ּפָארַא ןוא

 ; ףיוא ןריטמ ןוא ןרעיוט ךיז ןענעפע

 טפַאגרַאפ ןעמ טביילב
 ,רעדנואוו סמָאנ ןגעקטנַא
 ןלַאפ-רעסַאוװ
 ,ןסיג ,ןסיג ,ןסיג
 ןגעקטנַא טלעטש רומַאנ
 .ןגיוא יד רַאפ ןגעמרַאפ ריא

 ,רעסַאװ ןוא גרעב ןוא ןייטש
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 ,למיה רעיולב

 ןעמולב-רעפַאו עסייוו
 ,ןגױא יד רַאפ גנאזעג א
 ,לגיופ עיולב ןופ עינָאפמיס א

 טייקנייש רַאפ לָאז ץרַאה סָאד זַא
 ,ןלעטשּפָא טינ ךיז
 רעדנואוו ןופ לָאז ןעמ
 .ןרעוו םינ טרענייטשרַאפ
 ןגיוא יד ןסיג
 .ןרערט ןופ ןגער א

 ! ןלָאט יטימעסָאי

 ןגאו ןעק רעוו

 ? ןלָאמ וצ ןטייקנייש ענייד

 ריד ןופ לָאז ןעמ קרעוו עכלעוו

 ,ןביירש טינ

 סרעדנואוו טנזיוט ענייד ןלעוו

 .ןביילב רעסעלש רעטנוא ץלַא

 וינעווע ןילקורב רעסעלעשזדנַא-סָאל

 -- ,םמייד ,סענעּפ ןעמושז ןעניב יו
 ; ןסיוא ןעמ זיא סרעלָאד ,סרעדַאוװק
 ,דירַאי טכַאנ ןוא גָאט

 .ןסיורד ןיא ךס א ,קינייוװעניא לסיבַא

 ןעמולב טימ ןסַאג עקימורַא ןופ
 ,ןענַאל ענירג ןוא

 ,רעדניק ,רענעמ ,רעבייוו
 .ןענַאב ןופ ,ןפיש ןופ ּפָארַא טשרע יו

 .גנירעה ,לפָאטרַאק ,תואיצמ ןּפַאכ
 ,ןדיי ןוא סענעדיי וינעווע ןילקורב ייב
 סעמלַאּפ עטקאהעגפױא ןופ ןעלצרָאוװ יד ףיוא
 .ןדיראי םניוו ,סעלָאּפ עטייוועצ

 .ןבילברַאפ םיוב רענירג ַא ואוו טינ ואוו
 ,ןגיוא עקירעיורט --- ,ןגייווצ טימ
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 ,ןגיובעג דרע רעד וצ םינּפ ןטימ
 .ןגיוא יד טינ טביולג ןוא טקוק ןוא טקוק

 םורַא טנעָאנ ןופ רעמייב ןצנַארַאמ
 ,רעטכעלעג ןופ ןטייז יד ייב ךיז ןטלַאה
 : ןטיבעג ייז טָאה ןעמ יוװ ,רעטכעט ןוא ןיז ןלייצרעד
 ,ןסקָאװעגסױא ןטיילק ןענייז ןעמולב ןופ טרָא ןפיוא

 טכַאנ ןוא גָאט ןעוו העש רעד ןיא ןוא
 -- ,ןטייב ךיז ןלָאר יד טימ
 -- ,ןמלא ןַא םיוב א רימ טלייצרעד
 .ןעמלַאּפ יד םירבק יד ןופ ףיוא ןעייטש

 ,רָאה יד ןיא טניוו ןוא ןגייווצ עטזָאלעצ טימ

 .ןצנַאט ייז רעסעפ יד םורא ,ןענייוו ןוא ייז ןכַאל

 דניז רעכלעוו רַאפ ,טַאהעג ייז וצ ןעמ טָאה סָאװ

 ,ןצנארק ןטיילק טלעטשעצ ּפעק ערעייז ךָאנ ןעמ טָאה

 1913 ןיא ,דנַאלװילק ןיא סנירעקיירטס ןופ "ןייל טעקיּפ , א



 דוי ם והנ
 1889 ןיא ןריובעג

 1916 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ם ע ברַא

 ,ןזייא ןופ ןוא לָאטש ןופ ,רענייטש ןו 1

 -- ,םױרַא טסקַאװ טָאטש עקיזיר א

 ,תוחוכ עכעלשטנעמ ןענייז סיורג טינ

 ! םיורג זיא ןליוו רעכעלשטנעמ רָאנ

 ,רעדלעוו ךרוד ןענַאב ךיז ןנָאיס ןוא

 -- ,םי ךרוד ןוא טפול ךרוד ןפיש ןוא

 ,ןשטנעמ םעד ןופ גנואווש רעד זיא ךיוה יוו
 ! םַאצ ןייק ,טלַאהּפָא ןייק טינ טָאה רע

 ,ורמוא עקיבייא יד זיא סיורג ןוא
 ,סױרַא גנופַאש ןייז ןופ טיירש סָאװ
 ןענַאב ןוא ןפיש ,טעטשךןזיר ןעוו
 ,םיוא ןסקַאװ לָאטש ןוא ןזייא ןופ

 ריל-רעטניוו ַא

 ,רעדלעפ עקיאיינׂש ףיוא ואוו-ץעגרע
 ;יירשעג א ףלָאװ רעד טוט
 ,רעדלעוו עטערומכרַאפ ,עמוטש ךרוד ןוא
 ,ייוו ןייז ןגָארמעצ טייקטייוו ןיא םרעוו

 ,רענייטש ןופ רבדמ םעד ןיא ,ָאד ךיוא ןוא
 ,טלעוו רעד ףיוא טָאטש רעטסקישיור רעד ןיא
 ,ןענייוועג עבלעז יד לָאמטּפַא ךיא רעה
 .דלעפ ןפיוא ףלעוו עטרעגנוהרַאפ ןופ

 ,עלעה ,עכעליירפ ןרעייפ ןשיווצ

 ,סאנ רעקיכליה ןופ למוט םעד ןיא

 ,טנלע רעכעלשטנעמ רעד ,רעמוטש א טנָאלק
 .סָאה רערעטיב רעד ,רעזייב א טכיילש

 ,רעדלעפ עקיאיינש ןייק ָאד ָאטינ זיא'ס
 ; טכַאנ רעד ןיא ױזַא ענמוס טינ ןוא
 ,רעדלעוו ענרענייטש יד ןיא ,ַאד ךיוא רַאנ
 .טכַאמ עמאזיורג ןייז רעגנוה רעד טזייוו

 ,ןגיובעג ןעיירד ןיא ןשטנעמ ןעייג

 ; דנַאש ןוא המקנ ,שואי טימ ןוא

 ,ןגיוא עכעלשטנעמ יד שיפלעוו ןענערב

 . .דנַאל םענעדלָאג םעד ןיא ,זדנוא ייב ָאד

 טנוװָא ןקידלּפענ ַא ןיא

 ,טלַאפסַא ןקיצנַאלג ןטכייפ ףיוא ןײשנרעטמַא
 ; ןליונק עקידלּפענ ןיא ךעלרעייפ עלעג ןוא
 ,ןלױהרַאּפ ואוו-ןביוא טייקיורג ןיא זיא למיה רעד
 .טלַאפ ןגער רעניד א ,ּפיז ַא ןופ יו ,םיוק ןוא
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 ים עם א א 0 0 א א יא 1 א א א

 טלַאפַאב טייקדימ ַא ! טָאטש יד רעווש טמעטָא סע

 ; ןסַאנ יד ןוא ןקירב יד ,ןרעיומ עטכייפ יד

 ןסַאּפ עקידנטכיול ןיא טנייש םולח רעייז ןוא

 .טלַאפסַא ןקיצנַאלג ףיוא ןיישנרעטמאל םעד ןופ

 טלַארטש רעיילש ןקידלּפענ ןכייוו םעד ךרוד ןוא

 .ןגױא ןענָאילימ ףיוא טלציּפעצ טייקיטכיל ַא

 ןגיובנגער ןוא ןוז !רעניימש יד ןופ תומולח

 ...םלַאפסַא ןקיצנַאלג ףיוא ןיישנרעטמַאל םעד ןיא

 עקירעמַא וצ

 ןָאפ-סטייהיירפ ןייד ןרעטַאלפ לָאז ,דנַאלרעדנואוו ןיימ ,עקירעמ א

 ,ןַאפױרעטש ןוא-ףיירטש ץענייש ןייד .דנַאל קיטכיל ןוא גנוי-קיבייא ןיימ

 ,גנוקיטומרעד ַא יז לָאז ןוא ,טסיב וד סיורג יו ,טסיב וד ןייש יו

 .ןייז ןדעי רַאפ דיירפ א ! ךייר יו ןוא קיטכעמ יו

 ,עיירטעג ןוא עצלָאטש ןופ דנַאל וד ,דיירפ ןופ ןוא טייהיירפ ןופ דנַאל סָאד

 -- עיירפ ןוא עקיטומ רעפמעק ןופ ,דיישרעטנוא ןַא ןעמעלַא רַאפ

 ,טשטנעבעג ןייז וטסלָאז ,קיבייא זיב טייקיטכערעג ןוא תמא טימ

 !ןיימ וד עקירעמא .ךיילג ןשטנעמ עלַא רַאפ

 היט קאד יי טול א. -
 עי א עט

 יי =

 קרָאי-וינ ןיא לסעג ַא -- רעּפָארג .װ



 יודנַאל אש יז
 / 1889 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1927 ,רַאונַאי ןט14 םעד ןברָאטשעג

 * ל} ןיא /

 ,לע ןא ןיא ןעמיר א ףיוא גנעה 53

 .גנע זיא'ס ,םייה זיא'ס .לענש ןרָאּפ רימ

 גנַארדענ ןיא רימ זיא ךעלמייה רָאנ

 .ןסנָאנַא ןוא רעבייוו ןופ

 ,םורַא םוטעמוא טפיול קילב ןיימ

 קירוצ דלַאב ןוא שטנעמ וצ ךַאז ןופ

 .ךַאז וצ שטנעמ ןופ

 ךאוו זיא זָאנ יד ,טנוה א ייב יו

 טקעמש ןוא טקעמש ןוא

 .ןגעקטנַא רָאנ רימ טמוק סָאװ ,ץלַא ןייא טּפַאז ןוא

 ,ןגעלעג זיא ןצרַאה ןיא סָאװ ןוא

 ,ןרָאי ןופ טייהרענעּפָאלשרַאפ

 ,לָאמַא טימ ןרָאװעג טקעוועגפיוא זיא

 .ייברַאפ שאר ןעילפ רעזייה ןוא ,ךינ טפיול גוצ רעד
 יירפ ױזַא ןציז רעבייוו עבָארג ןוא
 ,םיּפ יד טיײרּפשעצ טיירב ןוא
 סיז ױזַא סעּפע ןעלכיימש ןוא
 ,ליומ סָאד קידנעיירד ,ןעייק ןוא
 .ליופ ןוא דימ ,ןפָאלשרַאפ

 ,טקירדעגוצ ןטייווצ םוצ סופ ןייא --- ערעדנַא ןוא

 -- =- == ןיד -- ךעלפיל ןוא
 ,טקירדעגוצ ןטייווצ םוצ סופ ןייא ױזַא
 --- -- -- ןיד ױזַא ןּפיל ןוא
 .טקיטשרעד טינ רעיש וטסרעוו ץיה ןופ
 ,ןיהַא ,רעהַא טגיוו ךיז ןַאב יד
 ,ייה ןמינשעג שירפ יוו ,דימ ךיד טכַאמ סע סָאװ ןוא
 -- יירשעג שירעדניק א טכַאנייב יו ,קיכַאװ ןוא
 .ייז ןופ ךיז טגַארט סָאװ ,חיר רעד זיא סָאד

 : ,ןַאב-ךיוה ,רעטייוועלע *
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 ,סַאג ןיא ןייגרעטנורא לעוװ ךיא
 ; ןרָאװעג גנע זיא בומש יד
 דיל ןוא ךוב ןוא שימ רימ זיא סע
 .ןרָאװעג דמערפ רעדיוו ןיוש

 ,טכיל טָאה סַאג יד ,ןייש זיא סַאג יד
 ; ןטניוו טָאה ,טפול טָאה סָאנ יד
 ןייג ךיא לעוװ ןעמונעגכרוד ןוא
 .ןטניוו ןופ ,טפול ןופ ,טכיל ןופ

 סַאג רעד ןיא ןעייג ןשטנעמ ןוא
 -- : ןגיױא עקידנכַאל טימ

4 

 ױדוַאל ַאשיז

 דיל
 ,טכייל ןצרַאה ןפיוא ריד טרעוו סע
 .ןגיױא ןיא ןייא ךיז טסקוק ןעוו

 קירוצ ךָאנרעד ךיא לעוו ןייג ןוא
 ,רעדיל וצ ,ךוב וצ ,שימ וצ
 ,טכיל טָאה סַאג יד ,ןייש זיא סַאג יד
 ,רעדיל ןענייז קימכיל רָאנ

 וד סָאװ ,סנױזַא זיא סָאד דיל ַא
 -- ,רעגניפ ייד טימ טשרע טסּפַאטרעד
 ,םעד ןיא ָאד זיא סדמערפ סעּפע ביוא
 .רעגניפ יד ךיז ומסכעטשרַאפ

 . .. טנגעג עטזָארנרַאפ-לעה עטיירב יד

 טנגעג עטזָארנרַאפ-לעה עטיירב יד
 ,רימ ייב בוטש ןיא טקעמשענפיוא טָאה
 םעניימ רעמיצ ןופ סױרַא יינ ךיא
 ,רימ ןבענ ךיז קעװַא ץעז ןוא

 םוא דלעפ םעניא ןעייג ךעלטנע יד
 ; ןייא רעסַאװ ןיא ךיז ןעקנוט ןוא
 למיה םעד וצ ףיוא ּפָאק םעד בייה ךיא
 .ןייז ןגער א טעוו'ס יצ ,ןעז וצ

 ,רעשירפ טרעוו טפול יד ...! ןייז טםעוו'ס ,ןייז טעוו'ס
 .ףימ טרעוו טפול יד ,ליק טרעוו טפול יד

 ,ךיז טסָאּפ רעד וצ ךיא זָאל ךעלעמַאּפ

 .ווירב ןענַארַאפ זיא'ס יצ ,ןעז וצ

 ליה :ןייּפ

 ,קרָאידינ ,ימנואק רעטסלָא ,ליח-ןייֿפ
 ,טכַאנ זיא דניצַא .לָאט ַא ןיא טגיל
 ,גרעב יד ןופ טמוק טניוו רעטכייל ַא .ליטש זיא'ס
 ,רעמצנעפ ןיימ ךיא טלַאה טכַאמרַאפ

 .גרָאז ןופ יירפ זיא ּפָאק רעד .טכייל זיא ץרַאח ןיימ
 קרעוו ,רעכיב ,ןריּפַאּפ .שירפ -- רעּפרעק ןיימ
 .שיט ןפיוא ןגיל ןפרַאװעצ (ענעגייא ,עדמערפ)
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 טנערב םעברא יד :טגנערטשעגנַא רעמיצ ןיא זיא ץלַא
 .טנעה עניימ רעטנוא טרעקַאלפ ןוא
 ,קנַאדענ ןיימ זיא ףרַאש רעסעמ 8 יוװ ןוא ,טסעפ ןוא קנילפ זיא טנַאה ןיימ
 .גנאזעג ןיולב זיא דניצא רימ ןיא ריר רעדעי ןוא
 ,ָאד ןטינשעג גרעב ןופ טרעוו למיה רעד יוװ ךָאד

 עגר עדעי ,ןיינ ,העש עדעיא ױזַא
 ! ביל בָאה ךיא סָאװ ,וד ,ָא : ץרַאה ןיימ ךיז טסייר
 ! ביל בָאה ךיא סָאװ ,וד
 !ביל ! ביל ! ביל

 5לע ןיא

 -- ןקָארשעצ בלַאק ַא ייב ,קילב ַא .ןגיובעגנייא גנוטייצ ןיא ּפַאק םעד
 ,ביל טינ ריד ןבעל ןייד טרעוו'ס ןוא לע רעד טכייל ןוא ךינ ךיז טגָארט סע
 .רעדיוו גנומייצ ןיא ּפָאק םעד טסבַארג וד | ,ןגיוא ענייד ןקוק ןייר .ירפ זיא'ס
 .לעה ךָאנ ץראה ןייד לייוורעד זיא'ס ןוא

 .רעווש טשינ ,טכייל טינ --- ױזַא טרעוו ריד
 ,רעדינַא ינק יד ףיוא טלַאפ טנאה א ןרעגמוא יצ קיליוונרעג רָאנ

 . . . רעהַא ,ןיחַא טניוו ךיז ץרַאה ןייד יוו-א-זיו :טסעז .ּפָאק םעד ףיוא טסבייה
 ןגלַאפרַאפ ןָא סעּפע ךיד טביוה'פ ןוא ןרעוו רעמצניפ .רעבייוו ןציז ריד
 ירפ ךָאנ זיא'ס שטָאכ ,ץרַאה ןייד ריד טמענ

 ,סָאװ טינ טסייוו וד ,טקערש סעּפע ןוא !

 ,ןגלָאפ טציא ןרעדעי טסעוו ,טסליפ רָאנ ,ןקָאז עסייוו ןיא סיפ עבָארג טסעז

 .זָארג סָאד טסבראה ןיא יו ,קלעוו טסיב ,ּפיל ץעבָארג א ןרעטיצ טסעז

 דנַאליײא ינוק ,ילוי עדנע

 ! ילוי ןקידנענערב ןיא געט עליק ,א
 לָאמַאטימ ןוא סייה ךעלנערטרעדמוא זיא'ס

 טייקליק א ןוא ,ךיז טייב רעמעוו סָאד

 .רעדילנ ענייד ןוא טפול יד ךרוד טמענ

 ,רעדיילק ערעמעראוו ךיז ןָא ןעומ ןעיורפ עביל יד

 ,ןגיוא ערעייז ןרעוו רעדלימ ןוא

 ,ריד ףיוא ייז ןקוק עביל ליפ ױזַא טימ ןוא

 ,ריד ןיא טגיל סע סָאװ ,טייקסטונ סָאד ץלַא זַא

 ,ןגרָאברַאפ ןעמעלא ןוא ריד ןופ

 רעדעי ןוא ,סױרַא שינעטלעהַאב ןופ טייג

 .םינ ךיד טנעקרעד ,טנעקעג רעהַא זיב ךיד טָאה סָאוװ

 : (טגָאזעג דיל ַא ןיא 1916 בָאה ךיא יוו) ןוא

 ,טדערעג טינ וטסָאה לָאמנייק סָאוװ ,דייר ענױזַא טסדער וד

 ,ןעזעג טינ וטסָאה לָאמנייק סָאװ ,סנױזַא טסעז וד

 ,רעדנואוו זיא וצ ךיז טסריר וד סָאװ וצ ץילַא ןוא

 .רעדנואוו תמאב
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 רעמיוב קיניײװ טימ קרַאּפ רעניילק א

 (ַאּפ ןעלא ראגדע)

 רעמיוב קינייוו טימ קרַאּפ רעניילק ַא
 ;זיוה ןרעצליה ַא טייז רעד ייב ןוא
 -- ,ןלָאמעגסױא זיא םיא ףיוא בָאר ַא
 .םיוא סעלַא סָאד טעז שידניק יו

 ,לכעלב ַא טרָאד זיא טּפַאלקעגוצ ןוא

 ָאד זַא ,טיימש לכעלב ןפיוא ןוא

 קיצרעפ ןוא ןיינ טרעדנוה ןצכַא ןיא

 .ָאּפ ןעל א ראנד ע טָאה טבעלעגנ

 ,ןקעוו םעּפע ןעמַאנ רעד ,בָאר יד
 ,רימ ןיא גנאל ןופ םענעסעגראפ

 ,ןכוזַאב זיוה סָאד ןָאק ןעמ לייוו ןוא

 .רימ םוצ ןייֵג ךיז ךיא זָאל ױזַא

 ,ךאלראש יוו םיור אנָאמיק ַא ןיא
 ; סױרַא טקוק רעטצנעפ ןופ יורפ א
 ,עטיור סאנַאמיק ױזַא טנייפ בָאה'כ
 .זיוה ןופ ּפָא רעכיג ךיז רעק'כ זַא

 ,ןסיורד ןיא ןייטש טשרעביל ןיוש ביילב ךיא
 ,טנעה עניימ ןעמַאזוצ גייל ךיא
 ,םעניורב םעד ךאד םעד ףיוא רימ קוק ןוא
 .טנעוו עסייוו יד ףיוא רימ קוק ךיא

 הרוש ַא ,טרָאוו ַא דיל ַא םוָאּפ ןופ

 ; קנַאדעג ןיימ ןיא ןרעטנָאלּפ ךיז

 ?ןעזעג ,טרעהעג ייז ךיא בָאה ואוי

 .גנַאל תורוד ןיוש זיא'ס ,ךיז טכַאד רימ

 ןקָארשעג ןוא טָאה טסיירטעג ךָאד ןוא

 ,רָאװ ןפיוא ןוא ךימ םולח ןיא

 ךַאנ ןעוו ךיז טעוװ .ןטכענ טשרע ץילַא סָאד

 * ?! רָאמ רעווענ , -- ?ןרעקרעדיוו סָאד

 ! טשינ לָאמנייק *

 יױדוַאל ַאשיז



 |י ַפ ַא ל . ב
 1889 ןיא ןריובעג

 1909 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1952 ,רעבמצװָאנ ןט23 םעד ןברַאטשעג

 ןגרָאמירפ רעקרַאיוינ ַא

 ,שיױר-טכַאנ ריא ןופ דימ יורפ-ןפַאג ַא יוו ווא

 ,ןפָאלשרַאפ ןגיוא יד ,עטשטיינקעצ רעדיילק יד

 -- ןעלדנַאװ ןקיטכַאנ ןופ ןנרָאמ רעד ךיז ףיוא טּפַאכ

 . . . ןפָאלרַאפ ןקעלפ עקיטולב טימ םינּפ ַא

 ,ןעמַאלפ ןָא למיה ןופ לקניוו ןיא טבייה'ס ןוא

 ,ןטייז ריפ עלַא ןיא דליוו ןָא ךיז סע טּפַאכ דלַאב

 ,ןרעיומ יד םורַא ןעמַאלפ יד ןעלקיוו סע ןוא

 . . . ןטייוורעדנופ טכַאנייב הפרש ַא יו ױזַא

 ,ןביוש יד ןיא ּפָא טייקיטכיל יד ךיז טגָאלש'ס ןוא
 ,ןגיוא עקידנּפַאלש יד רעדנַאנַאפ טרָאד טסייר ןוא
 ,עטבילעג עגנוי ןופ סמערָא יד זייב טדיישעצ
 . . . ןגיז םעד ןטימניא רעדניק יד ּפָא טסייר

 ,ןעמיורט יד ןּפיל עשלדיימ יד ףיוא טקילפעצ
 ,ןעמולב יד עקנַאל ןיא םערוטש א יוז ױזַא
 גנוקוצרַאפ ךָאנ בייל רעקיטשרוד ַא יוז ױזַא
 . .. ןעמורב וצ טייקטציירעצ טימ טָאמש יד ןָא טביוה

 ,סנעמיוק יד ןעייטש ךיוה ןקירבַאפ יד ףיוא ןוא

 .תויח עדליוו-ביור ןופ רעליימ ענעפַא יו

 ,תונמלא ץגנוי יווװ ,ןעווער ,ןרעמָאי ןוא

 . . . תויול סרענעמ יד ךָאנ ,ךָאנ דליוו ןעייג סָאװ

 ,תומולח ץעדליוו ןופ ענעקָארשעד רעדניק יו

 ,ןפיול ךיז ןזָאל ןוא ןשטנעמ יד ןכאװרעד

 ,ןֿפיל ערעייז ףיוא ךָאנ ףָאלש ןעמערַאװ טימ

 . . . ןפױקרַאפ רעכיג ךיז ןקירבַאפ עננע ןיא
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 ןיירע,טיי יע, א א א עי א א א א א א 1
 4 4 ט 4 טא 4 4 4 4 4

 ,ןסַאג יד ןיא ּפעק םעילַאװכ-ץראווש ךיז ןביוה'ס ןוא
 .סמערוטש עקיטכַאנ יד ןיא םי רעד יוו ױזַא
 סרענוד יד יו ּפעק יד ףיוא ּפָארַא ךיז טיש'ס ןוא
 . . . םמערוט יד ןופ ףור רעד ,ןפייפ עקיכליה סָאד

 ,ןעייר עצרַאװש לענש קידנלייא ךיז ןעיצ'ס ןוא

 ; רעטכעט ןופ ןוא ןיז עכעלשטנעמ ןופ ןטכַָאלפעג

 ,רעדער ןופ ןּפאלק ַא ןוא שיור א ייז טיילנַאב'ס

 ...רעטכעלעג ןדליוו ןופ ךיז טקיטשעג רעוו טלָאוו'ס יו
109 

 וינעווע עטכַא

 ,גנאננײרַא-טכַארפ רעד ,וינעווע עטכַא זיא 0
 .טָאטש רעסיורג ןופ ריט-ננַאנסױרַא ןוא
 ןעגנַאלק-רעמַאח יד ךיז ןטײרּפשעצ טרָאד ןופ
 ,דָאר-קירבַאפ רעד ןופ שיורעג רעד ןוא

 ,ןעגנאגעגכרוד טרעוו וינעווע רעטכַא ךרוד
 ,ןטכַאנרַאפ ןוא םנעניגַאב יד ןיא
 .טָארט-רעטעברַא רעקיכליה רעד
 ןמכַארּפ ענעדַאלעג יד רעווש ןעּפירקפ ןענַאד ךרוד
 .גָאװ-אשמ רעטקַאּפעגרעביא טימ
 ןטכַאלש-רעטעברַא יד ּפָא-ןכליה ָאד
 .גָאט ןרעצריק ןוא טיורב רערעמ רַאפ

 ,קירבַאפ-ךיק עקיזיר יד זיא ָאד
 ,םיצלָאמ ריא קרָאי-ינ ץנַאג רַאפ טכָאק סָאװ
 גיז רעפיורג ןענוּפשעגסױא םרעוו ָאד
 !עצלָאטש יד ןוא עטכערעג יד רַאפ

 קרַאי-ינ רעשיטַאַאכ

 ,ןַאלּפ ַא ןָא טיובעג זיא קרָאי-וינ רעשיטָאַאֿכ
 ,דנַאל-לזדניא סָאד םיא רַאפ ןייז טעוו גנע זַא ,טסואוועג טינ ןוא
 ; החנשה טור סָאַאכ ןיא ךיוא רָאנ
 ,םָאצ-םלוע-תיב טלעטשענ טָאה שטנעמ ואוו



 48| ןיפַאל .ב
 עי עי 5 א יו א יי יא עי,

 --- ,ןוחצנ ןוא לַאּפכרוד רַאפ טָארט ןטצעל םעד

 טנַאו עקידעבעל א טרָאד טמערוט טציא

 .ןעמאלקער-סטפעשעג ןוא ןקירבַאפ ,ןעגנוניואוו ןופ

 .ןכַארבעגרעביא ךיז טָאה ור עקיבייא יד

 ; תומא דלד עטצעל סנטיוט ףיוא קרָאידוינ טרעיול'ס

 ,ןעמאצ טינ טָאטש עקיריג ךיז טזָאל גנוציילפרַאפ יו

 .ןעגנולשרַאפ ריא ןופ טרעוו טָארט-דרע רעדעי ןוא

 ,ןָאסדָאה םוצ ,טיירב רעד ןיא ךיז טרַאּפש ןוא טּפוטש יז

 ,ןעגנוצ-גאזניז טימ ךיוה רעד ןיא טרעטעלק ןוא

 ! גנוצַארּפש עקידעבעל-קינייטש א יוו

 ,טקורעגרעביא ןסַאג ןוא רעזייה ןרעוו טכַאנרעביא
 .טקוצרַאפ סעדייבעג-קירבַאפ ןופ -- ןעגנוניואוו
 ,ןסערּפ ךיז קערש ןופ ענעּפמורשעגנייא ,ךעלזייה עניילק
 .ןסעגעגפיוא שטיוודנעפ א ןיא ןרעיומ ןשיזוצ ןרעוו ייז

 ט ַא טש סיור ג

 -- ,םעטָא ריא ,ןבעל םענעגייא ריא טָאטשסױרג טָאה'ס
 .ןעמורב ןסאנ עטציירעצ תולוקדלגנַאשזד טימ

 .ןעּפָאס עקידעבעל ןשינעפעשַאב יװ ,ןרעיומ יד
 ; למוט רעטכליהעצ טיידַאב ןוא םטיר טָאה'ס
 ,ןעּפָאט ןטקיניײארַאפ ןופ טירט עקידנענזארב יד ןיא
 ,ןּפָארט ןופ יירשעג סָאד םי ןיא יוװ ,טָארט רעקיצנייא טיירש
 .ןעמוטשרַאפ שיור-עילַאוװכ ןיא טינ ליוו סָאװ

 ןגיוא-ןביוש עקיטנַאקריפ ךרוד טָאטש טקוק'ס

 -- ,ןטייז עלַא ןיא םורַא ןוא םורא

 ,ןעמונעגמורַא קילב ריא ןופ ןרעוו רימ ןוא

 .רעטייש ןטרעקַאלּפעצ קיביײיא ןַא ןופ יו

 ,ןגיוצעגוצ עיינ ןשינעעשעג ןופ עגר עלַא טרעוו סָאנ ןוא

 :רעטייוו ,רעטייוו ייז טנָאירַאפ םָארטש רָאנ

 ,רעטיירטש ,רעגירק יוװ ןָא ןעמוק סָאװ ,ןלאפוצ זיולב

 ,ןֿפעלשרַאפ םָארטש םימ גנירג טשינ ךיז ןזָאל ייז

 -- לּפענ ןגייא ןַא טימ ןגיוצרַאפ ןוא

 ,טַאטש ןופ גנַאג םעד לָאמַא ייז ןכערבעצ

 ,דָאר רעטנַאיעצ טלעטשענּפָא רעננעל טרעוו'ס ןוא
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 יד ףיוא
 טפיולרַאפ ךימ ןוא םייהַא לייא ךיא
 "!ןיַאש , : רעשירעדניק ַא לוק ַא

 ,טפױקענּפָא ךימ לוק סָאד טָאה סע
 .ןיירַא תושר סדניק ןיא ןיב'כ ןוא

 ,ןיימטש לגניי טביילב ינק ענייז ףיוא

 .טעבעג ןקילייה ַא וצ יו

 ןייוועג ךָאנ יו ,קילב רעטכיײפַאב

 .טעלגעג ױזַא קיטעמוא טָאה

 םוא ךעלטנעה ענייז ןעילפ טָא

 ,ךיש עיורג-קיביוטש עניימ ףיוא

 ,ןוז יד ןיוש טלגיּפש -- םענייא ןיא

 .טכיזעג שלגניי ,לָאמש ןוא

 -- ,טסַאלעמוג ןנױצעגנָא יו

 ; טלענש רעדעל םעד סַאּפ-טנוװיײל רעד

 סַאג עצנַאג יד -- ילג ןטצעל ןיא

 ,טלעטשעג ךיז טָאה ּפָארַא ּפָאק טימ

 ,טניואווענוצ ןיוש ליּפש םעד וצ זיא

 ; קילב ןייז ךוש ןיא רע טלניּפש ךָאד

 ,ןיול ןייז ףיוא ןטרַאוו רעליימ ןעוו

 .קינעג ןייז ףיוא לוע רעד טסייר'פ ןוא

 "? םיוועג ,ןיוש ןציירד טסיב , : גערפ ךיא

 .טסיורגעג ךיז ןליפרעד לָאז רע

 ,טזיּפשעגכרוד ךימ רע טָאה -- ! ןעצ ןיב --
 ,טסיופ ןייז טימ טנווייל םעד טלענשעג

 ןיֿפַאל .ב

 ינק

 קילב רעטזיּפשענכרוד ןייז יוו ןוא

 -- ,קעד ןזיב ךימ טּפעשעגסיױא טלָאוװ

 ,טניוועצ דלַאב ךיז גנוצ סלגניי טָאה

 :טנערפעג טינ ןיוש ךיא בָאה רעמ שטָאכ

 זיוה ןיא טציז עטַאט ןעוו ,טוג טשינ, --
 -- .ןָאט טעברַא סעמַאמ רעד ףרַאד ןוא
 ,םיוא טשינ טרָאװ ןייק געט ןדייר ייז
 ! טנָאמ יז --- עקירָאיריפ יד רָאנ

 ,טַאהעג טשינ ליפוצ ןבָאה רימ

 ; ןעוו טעברַא עטַאט רעד ךיוא זַא

 ,טאז ןייז טזומעג לרעטסעווש זיולב

 -- !ןעמעלַא ןופ רעמ ףראד יז ןוא

 ,םיב םעד טלייטענ ךיז -- עלַא רימ

 ; טקורעגוצ עטסעב סָאד --- ריא וצ

 ,שיט ןצנַאג םעד טלַאפַאב יז רָאנ

 ."טקוצרַאפ ץלַא היח א יוו טלָאװ

 ,גנַאל ןיוש קעװַא זיא לגניי סָאד

 ;ןעזעג םיא בָאה סיפ סנטייווצ םייב

 :לוק רעד ךָאנ ךימ טנָא'ס ןוא ,ייג ךיא

 ."ןעמעלא ןופ רעמ ףרַאד יז ןוא

 טילנעג ּפָארַא ּפָאק טימ --- סַאג יד
 .ךיש עקידלגיּפש עניימ ןיא
 טימ רעיורמ ןגנוי םעד גָארט ךיא
 .טכיזעג ןשלגניי ,ןלָאמש ןופ

 יטעזנַאװ-ָאקַאס

 ,ןשָאלעגסױא -- ןבעל רעייז
 -- ,ןטָאשעגסיוא גנַאל -- ׁשֵא רעייז

 -- ,ןסָאגרַאפ טולב סאיבנ םעד יוו

 . ... !ןטָאזעג גנאל -- םרעייז ךיוא טָאה

 ,ןרעוו טשינ ליטש רָאג ןָאק סע ןוא

 ; ןגיושטנַא טינ לָאמנייק טרעוו טולב

 ,ןרעה טעוװ טלעוו עצנַאג יד זיב

 !ןגיל ַא דלוש רעייז זיא'פ זַא

 ,ןעיירש ךָאנ ץלא טעוו טולב סָאד רָאנ

 ; ןביילקרַאפ ץראה סרעדרעמ ןיא ךיז

 -- !ןיק !ןיק :ןעיירש טעוו סע

 .ןביילב טסלָאז רע יו דנו ענ
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 ט י נ ש - ם ל צ

 ,טירטס עטסקיצרעפ-ןואדייווצ --- וינעווע עטכַא

 ץרַאה טקערטשעגסיוא ףיוא ןרעדָא ענעלָאטש ןופ ץענ א

 ,טָאטש ןופ ןעלקניווריפ עטסמיירב יד ןופ

 ,טצראטשעג ןקלָאוװ יד זיכ -- ןרעיומ ןציּפש יד

 .טָארדעגנָא ןפרַאה יו ןעגנַאלשדָאידַאר ןופ שיורעג טימ

 פונק םענעטינשעציקיזיר ַא ןופ ןקע עקידנואוו ןיא

 ןסלער ענעלָאטש יד געוו-דייש ףיוא קיגנַאלש ךיז ןעילפעצ

 .טציירקענ םלצ ַא יו ,סָאנ רעד ןופ ףוג רעביא

 ,ךיז טצלעמשענ ןוז רעסייה ןופ -- לַאטש רעיולב רעד

 .טציילפעג עקיטכיל ןרעסַאוװ עלָאמש יו

 ,טילפ וינעווע יד ,ןופצ םוצ ,םורד םוצ
 .טינש-םלצ םעד טיג סָאנ עמסקיצרעפ-ןואדייווצ
 ,ברעמ םוצ ןטייווצ םימ ,חרזמ וצ געוו ןייא םימ
 ,ןַאסדָאה ןופ תולוק יד טימ טיירש סָאװ
 ; םיררעפ ןוא ןריּפ ןופ ףור-ענעריס ןקידרעמָאי ןיא
 גזארב רעּפמעט רעד קירוצ ּפָא טרעפטנע יז
 ןרער עשידרערעטנוא יד ןופ
 .םירעדעג ענעגושמ סקרָאידינ

 נַאט ןיימ

 ,טעברא רעכעלפערעד ןופ גָאט ןיימ ןיוש קעווא
 ;ןבירטעג רעטצנעפ ןיימ ןופ סעכ טימ --- ןוז יד
 ,ןברַאג עקידייל ןופ טסַאל רעטנוא ןגיובעג
 . . . רעביא ןסַאג ךיא ץיירק ,םייהַא םגעוװקירוצ

 ,ןכיימ עקיטסברַאה יו תונחמ ןסילפ -- םורָא
 .םרעייפ עשירטקעלע -- ּפעק יד רעבירַא
 ,רעכייב ענעּפמורשעג ןיא ףיוא טגניז רעגנוה רעד
 . . . ץכעייּפש ןעמערַאװ טגנערב ןסע ןופ חיר ןוא

 ,ןגָאר ענעטכױלַאב ףיוא יירדעג ןוא ףָאלעג

 ; ןלענוט ןיא ּפעק יד -- ליוקנייטש רעקיצנַאלנדץרַאוװש



 ןיּפַאל .ב

 ,ןגָאטרַאפ עגנוי טימ סטנווָא ךיז ןעלגנַאר טרָאד
 . . . ןלעװש עקיּפערט וצ סנטָאש ךיז ןפייר סע

 ,ןכיור עקיליונק ןוא סענעריס ןופ יירשעג
 -- ,חטש ןטקיסַאּפעצ ןכליהרַאפ ,ןעגנילקרַאּפ
 ןטכױלַאב תוסיפת עטלעטסעקעג ןרעוו סע
 . . . סָאטעג ערעדנוזַאב ןופ טכיל ןקימַאלפ טימ

 ,ןגרָאװעג ךיז לעק ןיא -- רעטרעוו עקילַאג ןוא
 . . . ןסיירעצ ךיז ליוק טימ ליוו טאמראה ןופ זדלַאה יו
 ןגרָאמ רעד רעדיוו טעוו דרעפ-טסַאל ַא יו ...םייוו'כ רָאנ
 . . . ןסיימש ןזָאל בייל ןייז ןשטייב עקיליורג ןופ

 קי ט גוז

 ,ןטכַארט טשינרָאנ ןופ טנייה לעוו'כ ,ןיינ
 .גָאט-ור ןיימ זיא'ס ,קיטנוז זיא טנייה
 .עטכַאמעגוצ ,עמוטש -- רעּפעש
 ,קיטולב ךימ טמעשרַאפ ּפַאש טָאה'ס שטַָאכ

 -- ,ןטכַאלרַאפ ַא ךימ טזָאלעג ןוא

 ,גָאט-ור ןיימ ןטיהּפָא ךיא לעוװ
 .ןטכַארמ טשינ טיײקיכָאװ ןופ ןו

 -- ,קיטסניד ,קיטנַאמ ןעור ךיוא לעוו'כ

 .ןסיורד ריא רימ רַאפ סיוא טקערטש -- קעלס

 ;רעטצניפ רעד ןיא ךיז טקנירט ןיישנוז

 .ןסױטשרַאפ ךימ טָאה גנַאל ףיוא ּפַאש

 וטסנירעצ םיורט ַא יו -- טעברַא

 ןסיורד ןקידנקלָאװ םעד ןיא

 .םקיטסניד יד ןוא סקיטנַאמ יד רַאפ

 ,טלגיררַאפ ןייז טעוו ץראה ןייד ןוא

 ןענַאקרעד טינ-טשינרַאנ לָאז --- טניירפ

 ןנילפ-דיילטימ יד טשינ ןלָאז'ס

 .םינּפ ןייד ףיוא עשַאּפ ןכוז

 ,ןגירק ךיז ליטש ןלעוו -- רעדילג

 -- ,ןענַאמ ןלעוװ טעברַא ןופ טסַאל

 .טלגיררַאפ ןייז טםעוו ץרַאה ןייד רָאנ



 1285 ןיּפַאל .ב
 יו נא

 טעברַא יד טגָאי סע ,טנַאי סע

 ,ןלעטשּפָא ךיז טייצ ןייק ָאטינ
 .םעברַא יד טגָאי סע ,טגָאי סע
 ,ןגָאז סָאװ ןיילַא ךיז ליוו'כ
 -- ,ןעמענרַאפ טרָאװ סרבח ַא
 .טעברַא יד טגָאי סע ,טנָאי סע

 ,שיור-קירבַאפ ןיא רָאנ טינ ןוא
 ,ןענישַאמ יד ןופ ןַאּפש ןיא
 -- ,טעברַא יד טנָאי ןוא טגָאי ךימ
 ,ןסַאג עגנע ןופ גזארב ןיא
 ,םייובָאס עקידנּפיול ןיא
 -- ,עטסטנעַאנ עניימ טימ בוטש ןיא
 .םעברַא יד טגָאי ןוא טגָאי ךימ

 .רעיוא ןיא --- גילפ סוטיט יו

 -- ,רעהפיוא ןָא קידנרעצרַאפ

 ; םעברַא יד טנָאי ןוא טנָאי ךימ

 ,גנננױלַאב טיורב-ןקורט יד

 ,גנוניואוו תומא-דלד יד

 גנוברַאדרַאפ זייווענר ןוא

 -- -- -- עטכַאוװעגפיוא ןענוז ןופ

 ,ןטכארטרַאפ טשינ ךיז ןָאק ךיא

 .מעברַא יד טנָאי ןוא טנָא'ס לייוו

 .םיהַא טעברַא ײּפַאש , ןופ ןגָארט רעטעברַא עשידיי



 סיאול .דרַאנרעּכ
 1889 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1925 ילוי ןברָאטשעג

 ןלַאפ-רעסַאװ ןוא ןרַאונַאי

 ,לַאפ םוצ טשיױרענּפָארַא טסעפ ןלַאפ-רעסַאוװ ןבָאה ןגעקטנׂא

 ,גרַאב ןופ ןרעדינ ךיירניז ןטלָאװ ןראוגַאי סעדרָאה יו

 ,ןדנואוושרַאפ םיוש ןטמיושעגפיוא ןיא ןוא

 ,ךעלעגייפ-גרַאב ןבָאה ירפרַאפ

 ,טיור "אמילעס,, יו

 ןניולפעגייברַאפ זייווסעיאטס

 .ןסירג וצ גָאט םעיינ םעד

 ,טרַאװעגנ ךיא בָאה דלודעג רענעגנואווצַאב טימ

 ,טייקליטש-רבדמ רעטגנערטשעננָא רעד ןיא

 ,םיור ןופ דנַאר םוצ זיב טשרעהעג טָאה סָאװ

 לעה יד טניישעגפיוא טָאה'ס ןענַאװ זיב

 -- -- -- טלקנוטרַאפ לעז ןיימ טָאה ןוא

 םיוב-עידַאקא רעטנוא ןניל ןבילבעג קידנגייווש ךיא ןיב

 ןקילב ערַאטש עניימ ןוא

 | רעהענ ןטּפמעטענּפט ןוא

 ,ןלַאפרעסאוװ יד וצ טדנעוועג ךיא בָאה

 .גרַאב ןופ טרעדינעג ךיירניז ןראונַאי סעדרָאה יו ןבָאה סָאװ

 | ,ןשטנעמ עגנולק ,ןשטנעמ

 : ןגערפ ןלעוו

 ."טניימעג רע טָאה סָאװ;,

 רוד רענעגנַאנרַאפ רעד
 המכח-למיש ןוא טייקטאזרעביא עקיטשינ
 טולב םעד ןיא טרענַאלעג טָאה

 .ןניוא עטבעלעגּפָא ןוא ּפעק עטלא ןופ

 דעווש-רעטלע עשיראנ יד

 ןעמערב עסייוו ,עגנאל ערעייז ףיוא טורעג טָאה

 - ,ןייש-טנוװָא םעד ייז ןופ טלעטשרַאפ טָאה ןוא
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 ,םייקנדײשַאב רעטכַאמענ ןיא קידנעור
 ,ןטלַאטשעג עטבראקענ-טיוטמ טימ

 ןביומרַאפ םלָאוװעג ייז ןבָאה
 ,רעליימ עננוי ןופ דייר עקיברַאפ יד
 ןדַאנָאלַאק-ןטענרַאג יו ןטכיולעג ןבָאה סָאװ

 .שולּפ ןעיולב-ץראווש ןופ ןעמַאר ןיא

 ,טאהעג טכַאמ יז ןטלָאװ
 לעּפַאב רעייז טלָאװ
 -- ןקילימרַאפ וצ ךימ
 -- לַאפּפָא ןשירָאטסיה ןקירעביא םעד טימ ןעמַאזוצ
 .ןוויכרא ענעזנָארב ןיא םביוטשעג ךיז גנַאל

 ...למור םוצ

 םָאמש רעטסיוו-קישיור ַא ןופ למור םוב
 : טלעפעגםיוא ךָאנ ךיא בָאה
 -- ןיילַא ךיז סיעכהל ףיוא ןוא
 -- ןייבעג ןיימ ןופ טפַאז ןּפָארט ןטצעל ןזיב
 | ,רָאנ אקווד

 ,טנַאה רעד ןיא לשעלפ א טימ רָאנ אקווד
 ,קנעש לסעגרעטניה ַא ןיא ואוו-ץעגרע
 ,קנעב ףיוא קידנּפָאלש ,םיורמ-רוכש רעייז םירוכש סיוא ןעּפָארכ סע ואוו
 רָאג רעדָא
 -- טנַאװ רעטמירקעגסיוא ,רעטליופעצ ַא ייב
 -- !רָאי ןצרַאװש םוצ
 .טכַאנ רעבלַאה ןיא העש עטצעל ַא ,ןטָאש ןיימ טימ ,ןצנַאטרעד וצ

 ליוה ןצנַאג ןיא בייל ןיימ ןייז געמ
 -- ליוק יו ץראווש םינּפ ןיימ ןוא
 ,ןגרָאז וצ סָאװ ךיא בָאה סָאװ
 שַאלפ ןופ קנורט ןדעי טימ זַא

 .ןגרָאװרעד רימ ןיא ייוו ןופ רוּפש רעדעי טרעוו
 ? ןייוו טימ לופ לשעלפ ַא יו רעמ סעּפע רימ טלעפ
 .ןייז טינ יו ייס ןיוש טעוװ רימ ןופ טייל ןייק זַא



 ויל ע סע רע טל ַא
 1889 ןיא ןריובעג

 1908 ןיא ץקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ט רוב ענ

 -- שעוועג ןופ עצַארּפ רעד ייב ,גָאט ןופ ףוס םויב

 לָאמ ןטצעל א ןירעגענ עננוי יד ךיז טָאה

 .טּפאטַאב ךיוב םעד ןוא ןטפיה יד

 ; טיוה רעד ןופ ןצַאלּפ עריא סיפ יד זַא ,ןעזרעד

 ףיימש ןוא קימיורגלימ זיא בייל עצרַאוװש סָאד

 ,ךיד ןרעטנוא ןבָאשעג טלָאװ ףלח ַא יו ןוא

 ? טייצ ןיוש -- :טכַארטרַאפ ךיז יז טָאה

 : םעלטַא ןקיצײלּפטיײרב םעד ,ןַאמ םוצ וצ יז זיא

 .םערג יד ףיוא גנוטכַא ביג ,ןַאמ ,יעה ---
 -- ! ייג ךיא

 ,טריפענ לָאטיּפש-טָאטמש ןיא ןיילַא ךיז טָאה ןוא

 טרירעמונ רעפיצ ַא טימ ךוב ןיא ריא ןעמ טָאה

 ,טניילעג טעב ןסייוו ןיא ךיוב ןקידנעשטרַאטס ןטימ ןוא

 ,ליטש ןגיל סענַאדַאמ ןוא ןדילַאװניא

 .דניק-וצ טייג סָאװ ,בייוורעגענ עטסָארּפ א טינ רָאנ

 .טניוורעכיוו א יו יירד א ןוא גיוב ַא ןָאטעג ךיז יז טָאה

 יירשענ ןקידלַאװעג ַא לָאמ ןייא ןוא

 .טיוט םעד טעז סָאװ ,ַארק ַא יוו

 טרעהרעד ךיז טָאה דניק ןופ טיילפ רעטשרע רעד זַא

 ,לָאטיּפש ןופ ללח ןסייוו ןיא

 לוק ןברַאה א טימ רָאטקָאד רעטלַא רעד טָאה

 : םגָאזעג טייל עטלטנַאמַאב-סייוו עקימורַא יד וצ

 ;בָאג עקידעפש סטָאנ -- טעז ןוא ,רעקיטסָאננַא טקוק

 ,בַאב טימ יו ןטיש ,גנירג ןעלדניק עמערָא יד

 . יורפלדייא רעכייר ןוא רעלעבָאנשעּפ רעד

 * ןדיינשרעדנַאנַאפ ךיוב םעד טפָא ןעמ ףרַאדַאב

 ...רעסעמ ןרעטנוא ןברַאטש סראזעצ עניילק ןוא

 .ןריובעג זיא ראזעצ סוילוי ןכלעװ ךרוד ,"טינש ןאירעסיס , *
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 289 ןילעסע רעטלַא

 בומש-טנלץ ןיא ,םייהַא יז טָאה ךָאװ רעד וצ

 ,טכַארבעג דניק םענעטעמאס קיטכַאנ ריא

 טנעה עגנירג עיינ עריא טימ

 טניילעג םעב ןטיירב ןפיוא דניק סָאד

 : טגָאזעג ױזַא יז טָאה ןַאמ ןקידנפַאג םוצ ןוא

 ,ןּפיל יד טימ טרעשטָאמס סָאד יוװ ,רָאנ עז ,רענינ ,יעה ---

 ,ןטָארעג ריד ןיא זיא גנוי רעד

 .ףָאלש ןרעווש ןוא סערפ םוצ ןעגנוגיינ טימ

 ,טָארק רעקנארק א יוװ ךָאנ לייוורעד טגיל רע

 ,טָארדרעּפוק רעניד ןיוש םיא ךיז טזיורק ּפָאק ןפיוא רָאנ

 .ןיימשטנעמיד ןצרַאוװש טימ לופ רע טָאה ןניוא ןוא

 ןייג ןגעוו ענייד ןיא רע טעוװ ,ןרעוו סיורג טעװ רע זַא

 ,םַאטש ןייז ןופ ןדיומ עקיצײלּפסיײה יד ףיוא ןעגנעה ןוא

 .טכענ יד -- טכעפעג ןיא ןוא געט ענייז ןדנעוושרַאפ קנעש ןיא

 -- ! טייקלדייא ןוא טָאנ טימ ןענעקאב םיא לעוװ ךיא רָאנ

 ,טדנעוועג ּפמָאל-לקניוו םוצ קילב ןטכייפ ריא יז טָאה ייברעד

 דניק ריא וצ עביל יד טקאבעג טָאה ןצרַאה ןיא ןוא

 -- שעמ רעסייה יו

 ,לַאניטכַאנ רעד יוו טרַאצ ןוא
1925 

 רַאה רעמוטש רעד

 יעָקעמ רָאלק וּצב

 .יעקעמ דָאלק ,סָאהנסַאר ןוא ייוו-םייח ןופ רימ וצ דער טינ
 ,ייווצ עטצעל יד טינ ןוא עטשרע יד םינ ןענייז רימ
 -- .ןַאלבַאש ןטקיטכערַאב םעד רעפייא טימ ןעלטרעצ סָאװ
 :ןָאטוצניהַא ואוו ךיז םעד טימ דלַאב ןיוש ָאטינ

 ,נעיעג רעכאפיירד רעד ץלַא טָאה טרעצרַאפ -- דייר ןוא בייוו ,ןייוו
 ,געוו רעלָאמש קיטכיל רעד ןיוש גנַאל זיא טשיװעגּפָא
 -- רעווש ךיא ,רבח .טָאנ וצ ןוא עביל וצ טריפ סָאװ
 רעקיליב ךָאנ טציא זיא סָאװ ,טינ סייוו ךיא
 ;העש-הבושת א ןיא םיא טצונ סָאװ ,םעד ייב וליפא ,טרָאװ ןופ
 ,?ָאימ עלַאס , ןוא "ירַאמ עווַא, רעד ןעמעוו וצ ,סָאװ וצ
 : סטיק רעדָא ןָאטלימ ןקיניזדעּפיה ַא ןופ טלוגלג סָאװ
 ,ץיּפש-לדָאנ א ףיוא רעטַאלפנליטַאמ -- ,רעטרעוו ,רעטרעוו
 ,לױוװעדָאװ ןטסיוו ןיא עטעקַאנ ַא טצנַאט סָאװ ,דיומ עניורב יד זַא ,רָאנ סייוו ךיא
 ,ליד רעד ןוא טנעוו יד טימ ןענייוו סע --- טכוד רימ .ןגיוא יד ןיא ןרערט רימ טננערב
 ,םירטרעניה ףיוא יו טלקַאװ סָאװ ,סריא לגניי עקנַארק טָאד סנייארַאפ טנייוו סע יו



 ןילעסע רעטלַא | 290

 ,טינ רעטרעוו ןייק בָאה ךיא -- טָאנ ןוא --- רימ ףיוא קילב ןייז זיולב זַא

 ,(ןעלרעוו רעשינַאקירּפַא) רעדורב רענעזנַארב ,וד רָאנ

 . . . ןעזעג םיוב ןפיוא טיוטרעביא םעד ןוא טיוט םעד ןיוש ךָאד טסַאה

 ,ּפָאקסָאדײלַאק א ןופ ןיישלדניווש ןיא יו

 . . .ֿפָאק-עזודעמ א טימ םוזעי ןקידנטולב א םיא ןיא םעז'מ תעב

 ,"םָאט לקנָא , יו סיוא יאדווַא טעז סָאװ ,רַאה ןעמוטש םעד טינ רָאנ

 ,םַאטש טימ םאטש רַאפ ןח ןוא טיורב ךעלרע ןופ עלעסילש סָאד טגָארט סָאװ

 טולב עסייה טימ טייל רַאפ ץייר-ןציצ ריא טגָארט תרגוב א יו

 .(טוידח ַא ןופ דייר יד טינרַאפ ,רעקיטעטסע ,ָא)

 ? טאהעגנ גנַאל ןיוש עלעסילש סָאד טָאה רע זַא ,רַאה ןעמוטש םעד ןביולג טעוו רעוו רָאנ

 -- ,טַאלב א ןענעייל טינ וליפא ןָאק ןוא טינ רע טדער ןדער זַא

 ,טרָאד ךָאד טנייוו -- רעטעדנעשענ א -- תמא רעד)

 ,טרָא ןפיוא טרנּפעג טלָאװ וליפא ןייווש א

 -- קעל ַא ןָאט לָאמ ןייא טרָאד טנַאקעג שטָאכ טלָאװ רע ןעוו

 ,(...דיסננוטייצ ןסע גנאלנבעל א ןופ ןיוש טדער רעוו

 ; ןַאּפש ןיא ריטש א זיא'ס ,ןעמ טניימ טסאל רעד טימ םיא טעז'מ ןעוו זַא

 ,ןַאמָאפַארג ןוא גָאגַאמעד ןופ ןיוש זיא רע קנַארק יו ,טינ טסייוו'מ רָאנ

 ...טולב-ןריוכט יוװ ןיוש ןקעמש סָאװ ,ךיוא רעדיל ןוא ביול ןוא דייר ןופ

 ,טור קילגמוא רעזדנוא ואוו טרָאד יוז ייס ךָאד ייז ןכיירג ןכיירנ שטָאכ

 -- ,םעלק ןקידתורוד ןייז ןכערב טעוװ ּפלַאזרענוד רעקרַאטש זיב

 ,םענַאב-טלעוו רעזדנוא ןופ טגָאלש סָאװ ,ךורעג יו ,קדַאטש רָאנ ,טרָאװ ןָא ןייז סע טעוו

 ,ילפ-ןקלָאװ רעטנוא רעלדָא רעד יו ,ליטש ןייז ךיוא ןיוש וטסעוו ןַאד רָאנ

 .עידָאלעמ-רוכזי ַא טימ ךיד ןעגניזַאב ןוא ןרעברָאלַאב ןעמ טעוו

 : סנ רעטנאעג רעד ןקַאנק טעוו געט עניימ-ענייד ןיא טינ רָאנ

 ,םעשזד ןוא "סגָאד טַאה , טימ ןכאל ךָאנ גנַאל טעוװ דיומ עניורב יד

 ,טָאנ ןופ טסימ רעטנוא ןניל ךָאנ גנַאל טעוװ רַאה רעמוטש רעד

 ,דָאלק ,ָא ,רעמעפע ןא ,זָאלבנפיוז ַא -- ךיא ןוא

1925 

 ט ר עה עג ודנוא

 ,דרע עטרַאה שיטָאטש חמש רעצרַאװש א טרעהעג זדנוא
 -- ,ּפערט עקידנצכערק טימ ןייטש ןוא לָאטש ןופ עקירָאנ ןגייטש

 ,ּפעט עצרַאוװש ןופ סערפ םוצ טיורק ןוא בָאב טימ טיורב עבָארג ןוא

 .דרעפ רַאפ ןוא סעּפלַאמ רַאפ ןסַאּפ סָאװ ,רעכעטיירק ןוא

 -- ,קירבַאפ ןיא ךָאנ טשלעפעג ,םָארק ןיא טליופ סָאװ ,ךוט עטלַא
 .ןדניק יא ,ןַאמ יא ,ךיז יא בייוו םערָא סָאד טיינַאב םעד טימ
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 -- דניז זיא ,טוט עמ סָאװ ןוא ,טכעלש זיא טומ עמ יו ןוא
 .קירטש טימ טנעה יד דניב שטָאכ --- טליפ ץראה ,טעז גיוא ןוא

 ,טסעּפ א יו ךיז טיירּפש ןוא טשרעוצ קנערק יד טקעמשרעד זדנוא
 ; ףָאלש ןיא עזָאלריר --- ןדרַאזיל יוו זדנוא טגיילעצ
 .ףָאש --- ףלעוו-עירערּפ יוװ זדנוא ןעמ טלַאּפַאב טּפָא ןוא
 ,טסעגרַאפ -- עמ ןוא טנייוו עמ ,וצ ןעמ טמענ עטיוט

 טסירּפ ןוא בר םעד ןופ הכרבכ עטרעהעג לָאמ טנזיוט
 ;לוק עשירענגיל סָאד -- זיוה סעטָאנ ןיא ץלַא ךָאנ טלַאש

 ...לָאמיּפש-טָאטש ַא ָאד זיא ,ךָאי ןיא ירפ-וצ טלַאפ עמ זַא ןוא

 ,טסיזרַאפ העש עטצעל רעזדנוא טרעוו לָאמַא יוזַא :ור עפיז

 ?השורי רעד טימ ןָאט וטסעוו סָאװ

 ,רעביל ,לגניי
 :רעבירַא טעוו םייצ יד זַא ,ןייז םעוו סָאװ

 תובא יד ןופ זָארג םוצ ןרעהעג לעוװ ךיא

 ,"םואווָאנ ָאמָאה , ַא --- לוגלג ןטלפיוו םוצ --- וד ןוא

 ,ןשוק טינ ןוא רעמ ךיד ןעלטרעצ טינ לעוװ ךיא

 ,השורי רערעווש רעד טימ ןָאט וטסעוו סָאװ

 : סעפַאש ענעפָא ןיא רעביא ָאד ריד זָאל ךיא סָאוװ

 ; תבש ןוא בוט-םוי ןופ לרעּפ ,ךַאװ ןופ תילכת

 .ןטלַאהַאב טרָאד ךות ַא ןבָאה תורוד

 ; ןטנַאילַאפ עניורב ,עטלַא יד טימ ןָאט וטסעוו סָאוװ

 ,בקעי-יע ,רשיה-בק ,םדא-ייח ,תובבלה-תבוח

 ןעקנַאשעג -- רעדיל ךעלעכיב עקיניד ןוא

 -- ןכרַאנָאמ ,ןצנירּפ עשידיי ןופ

 ,ןפרַאד םינ ייז טסעוו וד זַא ,ץרַאה סָאד רימ טגָאז סע

 ,רעכיז ךיא ןיב םעד ןיא ,וטסעוו ייז ןכוז שטָאכ

 .רעכיב ערעדנַא ןוא ןגעוו ערעדנַא ךרוד

 ,סנטלָאק ןיא דיי ַא ,"רעקנַאשזד , רעד ןעמוק טעוו'ס
 ,ןטרָאק ןיא ךלמ רעד יו (דָאב א ךָאנ) סיוא םעז סָאװ
 ; ייוומייה ןופ ןוגינ ַא טימ סַאג ןיא ןָאמ ץיילפ א ןוא
 "? יעדוט סלטָאב ינע ,סגער ינע,
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 גערפ א םיא וט ןוא ןיירַא םיא ףור

 ? קעּפעג רַאפ טָאניּפש גונעג רֶע טָאה יצ

 רעטכירבעג ןייק טםינ ,הלילח ,רֶע זיא יצ ןוא

 . ?עטכישענ-רוטלוק ערעווש א ןּפעלש וצ

 ,ריּפַאּפ ,הרוחס -- סרעמלַא יד םיא זייוו ןוא

 : רינעוואומ םעד רעלעק ןיא טינ סעגרַאפ ןוא

 ,ןיליפת ןוא תילט סנדייז םעד

 .(ןליּפש טינ ךיז ץאק יד וליפא טעוװ םעד טימ)

 ןטיוצ ןוא ןעלווָאט יד טעלנ ןטצעל א

 ,עטיוט ןניוא עניימ טעלגעג טסלָאװ וד יוו

 ,ןגָאװ םוצ םירפס יד ןגָארט םיא ףלעה ןוא

 ןגָאז םיא וטסגנעמ ןלעוו טסעוו וד זַא ןוא

 ,תוחיר ךרוד רעבגניא יוו --- דייר ןָא

 : םוחי ןופ טסמַאטש וד זַא

 ,רתסנ א ,רבחמ א ןעוועג זיא עדייז ןייד

 ,רעטסיוו ַא ןָארייב ַא ,ילעש א -- עטאט ןייד

 טָאה רע סָאװ סָאד זיא ןבילבעג סָאװ ץלַא ןוא

 .טָאג וצ רעייפ ךרוד טייג סָאוװ ,ןגָאװ ןיא

 לדיימ ַַא וצ

 ,ןענייוו טינ רָאט'מ ,לדיימ ,טינ ןייוו
 .עילאק ןגיוא יד םעד ןופ ןרעוו'ס

 עילאמיא ןופ םייהַא ןעמוק טעוװ רעטסביל ןייד

 ,ןלאדעמ עסיורג טימ

 ,ןפיירטש ןוא ןציירק ,ןדלָארט טימ

 ןלַאפ רעטעלב ןעוו --- טסברַאה רעד יו

 . . ןפייפ ןטניוו ןוא

 .ןענייוו טינ רָאט'מ ,לדיימ ,טינ ןייוו
 ,ןעניימ קידנעטש ףרַאד וד יװ אזַא
 ; גנומיידַאב רעּפַאנק ןופ זיא טיומ רעד וליפא זַא
 ,גנוטייצ ןיא םיימש טָא -- ןעמוק טעוו רעטפביל ןייד
 ,ןיוש ףיש ןפיוא ףױרַא ןטכענ זיא רע זַא
 ןרע וצ ןדַארַאּפ טימ טיירג'מ זַא
 .ןושמש םעד -- ןתח ןייד ,ןטסביל ןייד
 .ןרערט יד ןיוש ,לדיימ ,טינ ןייוו ָאמ
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 ,ןרינעוואוס ךס א ןעננערב טעוװ רעטסביל ןייד

 ,ןרימט ענעסָאלשרַאפ רעטנוא ןופ ןטערקעס

 ; ןפיוק סטריָאוולואוו ןיא טינ ןעק'מ סָאװ םנױזַא

 .ןַאכַאד ןופ ביטדזַאנ ַא ,עשרַאוװ ןופ ףלח ַא

 .ןפייז סטעפ-ךשטנעמ ןופ רעקיטש עסייוו ןוא

 ןכַאלעצ רשפא ךיז ןוא ןלייצרעד ,ןדייר טעוװ רע

 ,ןשטנעמ ןופ לרוג ןופ ,ריד ןופ ,ךיז ןופ

 .ןייש טדער סָאװ ןטמירַאב םכח ןופ וליפא

 לטנַאמ םעד ןוא ךיש יד ןָאטסױא טעוו רע ןעוו רָאנ

 ,טעמרַאּפ ףיוא ןסיר -- םינּפ ןופ לכיימש םעד ןוא

 םינ טרַא ךיד ךיז ךַאמ ,ץעגרע ךיז קוקרַאפ

 ,קוה-טנַאה רענלעקינ רעד ,סיפ ענעמוג יד

 .קיטנַאלטַא ןיא ןוז יד יו טלקניפ סָאװ

 רעמאעט ןיא טסציז וד ןטכַאד ריד ךיז לָאז

 (טרטּפעג טכענ ןטרָאד בָאה ךיא ךיוא)

 ,ןרעיָאב ןופ טליּפשעג ענעצס-ערעזימ ַא רַאפ

 .(רעסענרַאפ םעד ליואוו) ןסענרַאפ ןוא -- סױרַא

 ,ןרערט יד ןיוש ,לדיימ ,טינ ןייוו ָאט

 ,רעסעב זיא'ס ,רעסעב זיא'ס

 רעטעבראילדָאנ --- ןיראפיצ לעשטימ



 גנרעּבנייטש ה ג
 1889 ןיא ןריובעג

 1907 ןיא ץקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ילַאו יטימעסָאי

 (ןטנעמגַארפ)

 עז עיינ ןופ לייה ַא וצ טריפ ןָאינעק ןייד * ! יטימעסָאי דנַאלרעדנוא | }

 ןופ םינמיס יד ךיז ןקעלּפטנַא ** רעב ןעיורג ,ןסיורג ןופ ץרַאה ןיא .ןעגנוא

 טינארג םעד טקַאהענּפָא טָאה סָאװ ,רָאטּפלװקס רעד זיא רעוו .גנופַאשַאב

 ןייז ןקעמּפָא טנַאקעג טינ ןבָאה ןמניוו ןייק ,ןגער ןייק זַא ,ףראש ױזַא גרַאב

 טפַארקרוא רעד טימ ןשיור ןוא ןכַאק ןרעפַאװ ענייד ? טייקפראש עטלַארוא

 ךיז ןטפעהַאב סָאװ ,גרעב ענייד .רעייפ ןזעוועג זיא ץלַא ןעוו ,דרע רעד ןופ

 עג ןרָאװעג ןענייז ןטלעוו ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ רעטעג ןענייז ,למיה ןטימ

 . . . ןריוב

 -ענ יז טָאה .למיה ןטימ ןקיניײארַאפ ךיז דרע יד טלָאװעג טָאה לָאמַא

 -עג ךיז טּפַארקרעיײּפ םימ .ךיוה רעד ןיא סמערָא עקיטפערק עריא טקערטש

 א .ןטסיופ עשינַאקלואוו טימ ךיוה רעד ןיא ןטסָאמרַאפ ךיז .למיה םוצ ןסיר

 סמערָא עטילגעצ ןענייז ... טייוו וצ ןעוועג למיה רעד זיא .גרַאב א --- טסיופ

 -ידייל רעד ןיא טרעניײטשרַאפ ןטסיופ יד .ןזלעפ ןיא טרעווילגרַאפ ןרָאװעג

 = -- -- .ןכיירגרעד ןענָאק טשינ ןופ םנכייצ עקיבייא -- טייק

 -רעבליז יד רעביא .ןעיינש ןלַאפעגנָא ןענייז סנגיובנלע-גרעב יד ףיוא

 רעטלַארוא טכָאק גרעב יד ןופ ץרַאה ןיא רָאנ .טלעק יד טקיטלעוועג ּפעק

 -- -- -- ...גנוביוהרעד רעיינ וצ גנארד-רעייפ

 נג ר ע ב

 .ןטייז עלא ןיא ךיז ןעילאווכ ,גנעל רעד ןיא ךיז ןטייק גרעב
 ןיא ענייא ךיז ןעוועמאהראפ ,ןעמאזוצ ךיז ןדניב ,ךיז ןסיירעצ
 .ןזיר עקידלגנַאר יוו ערעדנַא יד

 .ןײרַא פול רעד ןיא ןיימש ןופ טפירש טימ ןביירש גרעב
 : ןטלאטשעגנ ןענייז גרעב

 .ןדלַאפ ןוא ןשטיינק ,ןברַאק טימ

 .עינרָאפילַאק ןיא לָאטרעדנואוו *

 ,רעב רעיורג ,רעסיורג ; *יטימעסָאי, טניימ שינַאידניא ףיוא **
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 .ןבעל גרעב
 ןעמולח גרעכ
 תומולח עטרענייטשרַאפ
 .למיה םוצ דרע רעד ןופ

 ,רעדורב ןייז ןופ סעציילּפ יד ףיוא טנעלעגנַא גרַאב ַא

 .דרע רעד ףיוא ץלַא יו רעקרַאטש ןוא קיאור זיא

 -- ךיוה רעד ןיא ּפעק יד ,ןעמונעגמורַא ןעייטש רעדירב יירד

 .טייקיבייא רעד ןופ רעמכעוו

 סגרַאב םענירג ַא ףיוא טשלחרַאפ ךיז טָאה גרַאב רענעדלָאג ַא

 .טרעווילגרַאפ ןבילבענ ןוא לסקַא

 -- טפיטרַאפ קרַאטש ןעיימש לָאט ןיא גרעב הנחמ ַא

 .ןינע ןכיוה ַא ןיא

 מננירדענפיונוצ ןגיל ןקעלפ-שַא טימ גרעב ענירנ עּפורג א

 ! גנע זיא'ס :למיה םוצ זנורב

 טלַאה גרַאב םענעשעמ א וצ טעילוטעגוצ גרַאב רענרעּפוק ַא

 .טנעה ענרעניימש טימ וצ םיא

 ןבילבעג זיא גרַאב ןטיירב ַא ןופ טקורענּפָא גראב רעלַאמש א

 .קיביײא ףיוא טנלע

 ,ליצ ַא ןָא ליופ ןניל ,ןטנאפלעה עטרענייטשראפ יוװ ,גרעב

 ףױרַא סנטניה יד טימ ןניל ,ךיז ןעלננאר גרעב עטנירקעצ

 ,טלעוו רעד ןופ ץל םעד ןטלעש ןוא

 טפַאשנדייל טימ טליונקעגנייא ןבעל ,ךיז ןרָאּפ גרעב-רוּפרוּפ

 .ןוז רעקימאלפ רעד רעטנוא

 טצענעג ,עציילּפ סנדמערפ ַא ןָא טרַאּפשעגנָא ליופ גרַאב ַא

 | -- -- -- ...ןײרַא טלעוו רעד ןיא

 א א

 .תודוס עכיוה סיוא טנייווש ליומ טכַאמרַאֿפ א טימ טנאנינ גרַאב א ..;
 .טייקידייל וצ הליפת טוט ,למיה םוצ טנעה עטקערטשענגפיוא טימ גרַאב ַא

 יו ןפרָאװרַאפ ּפעק יד ,ךיז ןזדלַאה גרעב ענעסָאלשראפ

 .דרעפ עטבילראפ

 ,ןעור ןוא ייז וצ םעילוטעגוצ ןניל ,רעדניק יו ,גרעב עגנוי

 סױרַא ןעשטראטס ,רעכייב עקידנור טימ טעלָאהרַאֿפ גרעב

 .ןעקנעב ןוא טסירב עקיזיר

 ןיא גראב א סיוא טעז .טפעהַאב ןענייז גרעב טימ גרעב

 .טרעדירברַאפ ףיט רעד ןיא רע זיא ,טמַאזנייארַאפ ךיוחה רעד

 רעביא רעשרעה ַא יו ,טנשקערַאפ טייטש * ןאטיּפאק לע

 .יטימעסאי ןיא גרעב עסיורג יד ןופ רענייא *



 גרעבנײטש זט

 .עטדימשעג קיבייא ,רעדירב גרעב ענייז

 .טדימשעג זיא גנידצלַא

 .טמַאצרַאפ ןענייז עלַא .יירפ טינ זיא ןוא טייקיירפ ךָאנ טקנעב

 תויח עקידנעייטש -- רעמיוב

 .רעמיוב עקידנעייג -- ןשטנעמ

 -- -- -- ןטלעוװ עטרענייטשרַאפ -- גרעב

 רע דנואוו

 טפרַאװ .ךייט-לגיּפש סיטימעסָאי ןופ ירפרעדניא סױרַא טמיווש ןוז יד
 טנייטש ,דלָאנ טימ גרעב יד טנױרקַאב ,למיח ןרעביא ןרעיילש עסייוו-יולב
 ,רעכעה ץלַא ןשטנעמ ןרעטעלק ןוז רעד טימ ןעמאזוצ .גרעבציּפש יד רעביא
 -- ךאווש טרעוו ץרַאה סָאד ...דימ ייז ןביילב ץיּפש ןטסכעה ןפיוא .רעכעה
 ןגיוא יד רַאפ .יינ יו זיא ןציּפש יד ףיוא טלעוו יד .דיירפ יד זיא קרַאטש
 טָאה ןעמ קינייװ יו ןעמ טעז ָאד .ןטייצ יד ןופ תורצוא יד ןגיוצעגסיוא ןגיל
 םנ ןטימ ךיז טיירפ ןעמ .ןייגרַאפ ןופ קנַאדעג םעד טסעגרַאפ ןעמ ...ןעזעג
 רעטסכעה רעד ףיוא -- םיוט ןייק --- םיירטש ןייק ָאד ָאטשינ . . .ןייז ןופ
 -- -- ןדער ןרעסאװ ...םוטש ןרעוו ןשטנעמ --- טייקיבייא יד טגיניק ךיוה
 רעדנואוו עסיורג יד ןופ -- -- ףיט רעד ןיא ןעיצ ןלָאט ... .ןביוהרעד גרעב
 -- -- -- ןדנואוו עפיט עניימ ךיז ןענעפע

 רע םיוב

 : גרעב יד וצ ףױרַא ןשיור רעמיוב איָאווקעפ יד

 ךיז ןביוהרעד ,ךיז ןסייר ! ןביוהרעד יוו !ווהיוו

 .ןגיימשרעביא וצ גרעב יד .ןכיירגרעד וצ למיה םעד

 ,גָאטיײב ןגייווצ ערעייז טשטנעב ןוז יד

 .הנבל םימ ייז ןרוכיש טכאנייב

 לסקא םעד ףיוא ןָא ךיז טנעל ,הנבל יד טמוק טנוװָא ןיא

 רעטכעלענ-רעבליז טימ טכאל ,גרַאב ןצלָאטש ַא ןופ

 .ימימעסָאי ןטפושיכרַאפ םעד רעביא

 .ןעור טמולחרַאפ רעמיוב יד

 .ןעור ןטסענ יד ןיא לגיופ יד

 .ןעור תויח עלַא

 -- ? םייוו רעוו ? ןשטנעמ ןוא

 .םפול רעקיטכַאנייב רעד ןיא טילב רילָאק רעיולב טיור א

 ,טכַאנ עזעירעטסימ יד ןצישַאב ,רעטכעוו עיירטעג יוװ ,גרעב יד
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 1890 ןיא ןריובעג

 1905 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 רָא ןלענ ןופ ץענ

 -- רָא ןלעג ןופ ץע2

 .זָאנ ןייז ןופ רע טכָאפ ןזירּפַאק

 ,טפול ערעווש-זומת יד טָאה ןעניגַאב

 .רַאשז םעד טזָאלעצ

 ,ץיה עטכייפ-קיּפעלק יד

 ,ךיז טלקיוועג קידנכירק טָאה

 ,ןיימש ןוא טירקנָאק ,לַאמטעמ םעד ףיוא

 -- ץלַא ףיוא -- ביוטש ןדעי ,לקערב ןדעי ףיוא

 ,רַא ןלעג ןופ ץעג רעד טָאה סע סָאװ ןופ

 ,טזירּפאקפיונוצ טָאטש יד

 -- -- רָא ןלעג ןופ ץעג

 ,זָאנ ןייז ןופ ןגָאי ןזירּפַאק

 ,ףיוא טינ לָאמנייק דָאהאראק-ןענַאב רעד טרעה'פ ןוא

 -- .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ןייא זיולב טפמורש רָאנ

 ,גָאט רעשירפ ַא םיוק ךיז טקור ןוא

 ,םיוא ךיז טיײירּפש ןוא ךיז רֶע טסקַאוװעצ

 --- ךיז טפרַאוװ ןוא

 ,ןעננַאלש עדליוו-רעגנוה ןופ טייק ַא יוו

 ,טָאמש רעד ןופ ןקַאנ םעד ףיוא -- ָאד

 ,טסורב ריא ףיוא דלַאב

 -- .ךיוב ריא ךרוד טרעיוב ןוא

 ךיז טגָארט ןוא טסייר ןוא

 עסייוו-לכאק ,עַָארגןטירקנָאק יד ןיא

 -- ןלענוט ענטעמאה-ןזייא

 ...!דרע רעד ןופ ןטכַאש-רעכיוא

 ,טביירמ ןוא ןָא טשטייב דשדָארטקעלע רעד ןוא

 .יירעדער ןופ געיעג םענעלָאטש םעד

 -- ,טרַאּפשרַאפ טסעפ ָאד זיא שאר רעד

 ,דנע וצ דנע ןופ םורַא רע טגָאי
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 ,טכַאש ןקנאלב ןופ טנעוו יד םורַא ךיז טרעייש ןוא
 סױרַא ןרעיוא יד ךרוד סעכ רַאפ טגיוז ןוא
 .גנערדעג ןקימָארטש ןופ ךרַאמ לסיב סָאד
 ,רַאשז ןופ קיטש ַא גוצ ַא טָאה ןגױצעגּפַארַא
 ,עניב ַא םיוא טסקַאװ דייוועגניא ןייז ןיא ןוא
 -- ףיוא ןטערט םע ןוא
 . ,דניק ַא טימ עמַאמ א

 ,ןַאנַאװ ןופ ןטימ ןיא טציז םע

 -- םיובעג זעיצַארג ,יורפ עגנוי ַא

 -- גיוב ןדעי ריא ןיא טרעטַאלפ טייקנייש ןוא ןח ןוא

 : ,טייז רעד ייב ןוא

 ,עלעגניי א םוא יז טרעמַאלק

 .ךיז וצ טסעפ ךעלטנעה יד רַאפ םיא טלאה ןוא

 ,גיוט יו סַאלב זיא למינּפ ןייז

 -- רעצ ןוא קימכיזכרוד ןוא ןיד ךעלקערש ןוא

 .דניק םעד ןופ לבייל עצנַאג סָאד

 ,עלוד ,עדליוו סענימ ,םעיאוואה עדנכאל ןוא

 ,טכיזעג ןייז ןכערב ,ןעיירדעצ

 .דנַאנַאפ קיטש ןיא דניק סָאד רעיש ןגָארט ןוא

 | . ףיוא םיא טסערפ תעגושמ יד
 ,םורַא םיא רעטסעפ טרעמאלק עמַאמ יד

 .טסורב ריא וצ ךעלטנעה ערַאד-רעטילּפש יד טפייטש ןוא

 ,ןייש ןוא גנוי ,םינּפ םעמַאמ רעד ףיוא
 ,ןייּפ יד שזַא טקיטולברַאֿפ

 -- קערש ןוא דנַאטש ןופ טקוצרַאפ טרעוו ןוא

 | רעטייוו סָאװ

 -- םיא םורַא לדער-ןשטנעמ ןטקורענּפָא ןופ

 .םוקילבוּפ ןופ

 ,סיוא יז טייּפש ןוא ףיול ןייז ּפָא טקַאה גוצ רעד

 ,גנערדענ םעד ןיא דניק-ןטָאידיא ריא מימ טדניװשרַאפ יז ןוא

 -- רָא ןלעג ןופ ץעג

 .זָאנ ןייז ןופ ןעייוו ןזירּפַאק

 ,ןיימש ןוא טירקנָאק ,לַאטעמ רעד ןוא

 ; דיל ַא ןעגניז וצ ןָא טביוה
 -- דניק-ןטָאידיא ,דניק-ןטָאידיא --|

 -- ץילַא ןוא -- ביוטש רעדעי ,לקערב סעדעי ןוא
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 ,רָא ןלעג ןופ ץעג רעד טָאה סע סָאװ ןופ
 ,טזירּפאקפיונוצ טָאטש יד
 ,דיל סָאד ףיוא טּפַאכ
 : דליוו ןוא וויסַאמ רָאכ ַא טמורב'פ ןוא

 --- דניק-ןטָאידיא ,דניק ןטָאידיא ---
 ,טָאטש יד םורַא דיל סָאד טּפַאכ'ס ןוא
 !דנַארב ַא יו טָא
 ,ןירַא טגנילש ןוא ךיז טימ טפייר ןוא
 ,גנַאלק ןדעי ,שער ןדעווטעי

 ,טַאטש רעד ןופ תולוק עלַא ןעווער סע ןענַאװ זיב

 --- דניק-ןטָאידיא ,דניק ןטָאידיא --

 -- דניק-ןטָאידיא ,דניק ןטָאידיא ---

 ,גָאט ןופ דיל סָאד זיא סע

 ,טָאטש ןיא גָאט ןזייב ןלאטאפ םעד ןופ

 תענושמ ןוא דרָאמ ןוא טולב ןופ דיל סָאד

 .טלעוו רעד רַאפ סלַאזקיש ןוא

 .גָאט רעד טםרעוו ןטַארטעצ

 ,טכַאנרַאפ ןייז טימ שטנעמ רעד טרעוו ןבירעצ

 .יירעדער ןופ געיעג םענעלָאטש ןיא

 ,טמוק טנוװָא רעד

 רעדנַאנַאפ טפרַאװ ןוא לעה א ףורַא טגייטש'ס ןוא

 ,ןסַאג עלַא ןיא

 ,עָארג ,עלעג ,עסייוו ףיוא

 ,טכיל ןופ ץנַאט א ,טָאטש ןופ ןרעיומ עטיור

 -- עּפמוד-קימיוק ,עגנע יד ןיא ןוא

 ,ןסַאג עקנַאלב ,ענייר ,עטיירב

 ,רעהפיוא ןָא ךיז טמערעוו ןוא טיירש

 -- געיעג םענעלָאטש םעד ןופ טישפיוא רעד

 .ןומה רעקימָארטש זָאלדנע ןַא

 ןומה רעד טרעוו טקנוטענסיוא ןוא

 ,טכיל ןופ ץנאט ןשירעיירש ןיא

 ,טברַאפעגּפָא ןוא

 . . . קערש ןסַאלב ןופ רילָאק ןייא ןיא

 ,ץנַאמ ןיא ןומח רעד ךיז טיירד'ס ןוא

 ,ףָאלעג רעד ןוא

 ,גָארטעג רעד ןוא

 : רָאכ ןיא טעמושז ןוא וצ טּפַאלק

 -- דניק-ןטָאידיא ,דניק ןטָאידיא --
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 םיא טיײלגַאב גנַאזעג רעד ןוא

 ,ןייטש ןוא טירקנָאק ,לַאטעמ ןופ םערָאנ ןיא

 ,גנַאזעג רעד ןוא

 .ןייא םיא טניוו ןוא םיא טרעפעלשרַאפ

 ,ננאזעג רעד ןוא

 .ךאוו יד ור-ןפַאלקש ןייז ףיוא טלַאה

 ץנַאט םעד ךרוד טנוװָא רעד ךיז טעבנג סע

 : טנניז ןוא םי םוצ טבעווש ןוא

 --- דניק-ןטָאידיא ,דניק ןטָאידיא ---

 םי םעד ףיוא ןפיש ץלַא ןּפַאכ'ס ןוא

 יירעשזדוה טימ ּפָא ןפור ןוא ףיוא ןוגינ םעד

 : םיוא ןפייפ ןוא

 --- דניק-ןטָאידיא ,דניק ןטָאידיא ---

 : םי רעד טכַאל'ס ןוא ,טמענרַאפ םי רעד
 -- דניק-ןטָאידיא ---

 ,רעטכעלעג סָאד ןוא

 :דרע רעד ףיוא ןעמי עלַא ךרוד טפסילפ

 -- דניק-ןטָאידיא ,דניק ןטָאידיא --

 ,רעווש ןוא קירעזייה טעּפירכ ןיוש

 .ןייטש ןוא טירקנָאק ,לַאטעמ ןופ עילאנאכקאוו יד

 !ּפָא טינ םיא טזָאל דשיָארטקעלע רעד רָאנ

 ,טָאמש רעד ןופ תולוק עלַא ןוא

 : טכאנ רעד ךרוד ןוא ןיא זיב שזַא ןצלירנרעד

 --- דניק-ןטָאידיא ,דניק ןטָאידיא ---

 .גָאט רעשירפ ַא טכירק סע ןענאוו זיב

 -- רָא רעלעג ןופ ץעג

 .זָאנ ןייז ןופ ןלַאפ ןזירּפַאק



 |אק ר אב ה ר ש
 1890 ןיא ןריובעג

 1907 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קרַאונ ןיא עוטַאטס סנלָאקניל

 ,רעמייב ייווצ ןשיווצ ,קנַאב רענרענייטש ַא ףױא
 ,רמוש רעיורג-זיירג א יוװ ,ןלָאקניל רעזדנוא טציז

 ,עטכידעג ןקָאל יד ןיא ףמַאק ןוא םערוטש
 .עטכישעג תורוש יו ,םינּפ ןיא ןשטיינק

 ,ןגיובעג לסיבַא ,ינק יד ףיוא טנעה יד

 ,ןגיוא סנרעדעי ןיא טפַאשביל טימ רע טקוק

 ,ןסַאג עמערָא ןופ רעגריב ָאד ןעמוק סע
 .ןסַאר ײלרעלַא ןופ ןטסירק ןוא ןדיי

 ,ןדייר ָאד עלַא סָאװ ,טרָאװ סעדעי טרעה רע

 .ןדיירפ יד ,ןדייל יד םיא ןענייז טנַאקַאב

 ,ןצרַאה ןופ תורצ יד סיוא ָאד ךיז טדער ןעמ
 ,ןצרַאװש ַא ךָאנ זדנוא ייב טלדנַאהַאב ןעמ יוװ ןוא

 ,ןעמוק ךעלרעדניק ,טרובעג ןופ גָאט ןייז ןיא
 .ןעמולב ןופ ןצנַארק טימ זדלַאה ןייז ןעגנעהַאב

 ,ינק ןייז ףיוא טציז ןעמ ,ןקור ןייז ףיוא טייר ןעמ

 .ילג ןכעלקילג טימ ,ייז וצ טלכיימש רע ןוא

 ,טרעהענוצ םיא וצ ךיז טלָאװ רעצעמע ןעוו רָאנ

 .טרעהרעד ךָאנ ץפיז ַא טסורב ןייז ןופ רע טלָאװ

 ,טרעַאב ןצנארק טימ ,קנַאב רענרעניימש א ףיוא

 . . . טרעלקרַאפ ,טרעיורטראפ ,ןלָאקניל רעזדנוא טציז
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 יןאקראב- הר 502

 "טיַאפדזיַארּפ , ַא

 ,רענעמ עגנוי ייווצ
 ,רענעה עקידנפמעק ייווצ יו
 ,ןפיול ,ןלַאפ ,ןעגנירּפש

 - ,ןפיילש ןיא ךיז ןצעז
 ,ןּפיר יד ןיא ןטייווצ םעד סנייא ןקַאה
 ,ןעּפירכ ןוא ךיז ןעלּפַאצ רעצרעה
 .ןקַאנ ןוא זדלַאה ןיא ךיז ןעשטכוב
 ,ןקַאנק רענייב
 ,רעביא ךיז טסייר םעטָא
 -- רעביפ טימ לופ ןגיוא
 : טםולב ךָאנ טצכעל םלוע רעד רָאנ

 ! םוג ,טָא ױזַא !ץעז !ץעז

 : ןלעווק רעכוזַאב רעטנזיוט

 .ןלעפעג קרַאטש ייז זיא'ם
 ןטעליב יד ןעילפ'ס

 -- ןטעוועג ןיא

 -- ,םעד רַאפ וד ,םענעי רַאפ ךיא

 ! םעלפ ,רעדורב ,ץעז

 -- םעלק ןיא ךיז ןטלַאה רעגעלש
 הצע עטסעב יד זַא ,ןסייוו ייז

 . . . עציײלּפ םנטייווצ םעד ףיוא ןעור זיא

 ,קירעדינ ךיז ןייא ןעמ טגיוב טָא

 ,ךיוה רעד ןיא ןעמ טגנירּפש טָא

 : ךיוב ןיא ץעז ַא ,גיוא ןיא ּפַאלק ַא
 . . . םולב ,טולב ,טולב

 : טינ טור םלוע רעד ןוא

 ! םונ ,טוג ,טוג

 ! ליומ ןיא ,ליומ ןיא ץעז ,ץעז

 ,ןצילב ןגיוא ןעייר

 ,ןציווש סעדרָאמ עבַָארג

 לגניי םעניילק א ןופ

 עמומ רעטלַא ןַא זיב |

 . . . עמוג עלַא ןעייק

 ,ןעגנַאהעגפיוא רעגענ םעד רע טלָאװ ןטכענ
 ;ןעגנַאזעג םיא רע טגניז טציא ןוא



 503 ןאקראב הרש

 ןעירעפער יד

 ,ןעיצַאב ךיז לדייא ןזומ

 ,ןצרַאװש םעד ּפָא ןשיוו

 ,ןצרַאה ןיא םיא ןּפַאלק

 .קנורט ַא םיא ןביג

 רעטיַאפד רעגענ םעד וצ לדיימ עסייוו א

 : קנואוו א טוט

 !טענ יד ףיוא םיא סייר ,ינַאה ,ביג

 ...טעוועג ןיא בָאה'כ טלעטשעג לרענעצ א

 ,רענעמ עטכבעוועגסיוא

 ,רענעק עּפאנק ,רעיירש עסיורג

 ,טכיל ןגעק סעכילּפ יד טימ ןצנַאלג

 ּפעּפ ןכוז

 .ּפעלק עקידנכליח יד ןיא

 -- קרַאטש רעייז ךיז טיירפ רענייא

 עקעבַאט רע טייּפש

 .קרַאק סנטייווצ םעד ףיוא

 ,ליטש זיא סַאנ ןיא רימ ייב
 ,ליק ןוא קידרעמוז

 :עיזיוועלעמ רעד ייב ןציז ץלַא
 .ץזיל עמומ יד ןוא טיּפ עדייז רעד
 ,ןגיורַאפ דניק ריא ליוו סָאװ ,עמַאמ א

 ןַאמ ריא ןופ תוללק טגירק
 : ןוגינ ןסיז ריא בילוצ

 ? ןָא טייג טיַאפ א זַא ,טינ טסעז
 ."ןַאפ ןבָאה ךימ זָאל
 .ץעז ,ץעז ,ץעז --- רעגעלש יד ןוא

 :ץעק עדליוו יו טעשויעצ םלוע רעד ןוא י
 ! ןייפ יוו ,טוג יו ,יוא
 : ןייא עלַא ןטלַאה םעטָא םעד
 -- טולב ןוא סייווש

 !טוגנ יו ,ךע

 ,ןלָאװשעג ןיוש רעגעלש יד ייב ןגיוא

 ,ןלָארדעגנָא --- ןּפיל

 -- דנַאר רעמכַא ןוא רעמעביז ,רעטסקעז

 טָא ,טָא ,םָא

 . דנַאנעבלַאז ןעמ טלַאּפ



 ןאקראב חרש

 ,ןצנַאלג רעבייל

 -- ,ןעניר סע םייווש ןוא טולב

 .עמַאמ-עטַאט ןציז םייחרעדניא
 : רעטיצ ַא םורַא טּפַאכ'ס
 . . . טרָאּפשעגּפָא רעדניק ענױזַא
 ; םרָאװ ןייק ןדיירסיוא טינ טזָאל עטַאט רעד
 ךַאד זיא סענזיב עטסערג יד
 | . . . טרַאּפס רעד טָא
 ,ריבג רעסיורג ַא ןייז רע טעוװ רעטלע רעד ףיוא
 . . . !ןוז ןיימ ,ץעז ,ץעז
 .ןופרעד שזַא ךעליירפ םיא טרעוו'ם
 : ןרעה טינ ליוו עמַאמ יד רָאנ
 . . .ןרערמ םימ טסיג יז

 וגורב זיא יקנוק ןיימ

 (דילגיוו רעגענ א)

 ,יקנוק ןיימ ,ךָאד וטסיב ,לבלעווש ןיורב ןיימ ,ףָאלש
 ,ןבילבעג זיוה ןיא ןיילַא ,ןגיוורַאפ ךיד ךיא לעוו ָא-טָא

 ,ןדבדידל-בדעדנ .ן"ג-י-וו

 | ,זנורב רימ ףיוא טסיב
 ,רעניימ יקנוק ,טינ ןייוו ,ןגיל ןייק טינ זיא'ס ,ָאי
 ,לבירַאפ ןייק טינ בָאה ,ן"גדי-ל

 ,ל-ב-י-ריַא-פ

 ןביילב ןנרָאמ ךיוא טסעוו ךעלקעב עניורב ענייד ףיוא

 ,לביטש ןיא ןיילַא ןייא ,ןרערט עיולב ןעניר

 ,לדב-י-ט-ש .ןירדע-ר-ט

 ,לדיל ַא ריד ךיא גניז

 ,לבלעווש ןיימ ןייא טלמערד ,ןרעה טינ ךימ וטסליוו

 ,טייהרעלימש רע טגיל .ןיריע-ה

 ,טדייהה-רדעזלדי-ט-ש

 לדיל ַא םיא ךיא גניז לװַאב טימ קעז קיסיירד

 ,טיורב טימ ףיש ַא ןופ ,ןבילקעג טנייה ךיא בָאה

 ,טדידו-ר-ב .ןדבזוילרקרעיג



 יקסלעב .י המלש
 1890 ןיא ןריובעג

 עינרָאפילאק ןיא טבעל

 ט ס ב רַא ה

1 

 . . . ןורָא םענעדלָאג ןיא רעמוז טניק
 . . . ןעמולב-דלעפ עטצעל יד טימ טריצַאב
 -- ,ןרָאבעג ןופ דיידפ יד זיא קעווַא
 .ןעמוקעג טייקפייר ןופ עסָאק יד זיא'ס
 טסיזמוא טשינ זיא רעמוז
 ,ןגעקטנַא ףרַאש םעד ןעגנאנעג

 -- .טסירב עלופ טימ עסעװרַאב א
 טירט יד טיור-קיטולב ןענייז טציא
 .ןגעוו עלַא ףיוא

 ןגערב-רעסַאו ןוא גרעב ףיוא ןוא
 .גָאזוצ רעקיטכיל רעד םוא טעשזדנַאלב
 ,רעמיוב ףיוא טפירשפיוא ןַא טכוז
 ,ןרָאװשעגסױא ןערב ןקינוז ןיא טָאה רעמוז סָאװ
 .ןורכזל טצירקעגסיוא ץרָאק רעגנוי ףיוא
 ; טעלגרַאפ טפירשפיוא טָאה טנַאה עקידעּפש רָאנ
 .טעז ןופ ץנערק עקידעקעמש טימ ןטלַאהַאב

.2 

 טיור ןוא דלָאג ןיא טיוט רעמוז טניל

 .ןלָאט ןוא גרעב ףיוא

 ;ןלָאװשעג סנגער ןופ ןטנוא רָאנ

 ,ןגעמרַאפ-םיורג ןוא תובחר ןופ טעוװעלַאבעצ

 ! טפיול ,רעכיג ,רעהַא ,רעהַא

 ןעמעלַא ראפ טייטסע-לעיר

 ! טפיוק ,עינרָאפילַאק םענעדלָאנ ןיא
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 עי עי עי א

 יקסלעב י חמלש

 ע י נ ד ַא פ יל ַא ק
 -- עינרָאֿפילַאק
 ; רעטכיצ-טכורפ םענשַאּפערָאה ןוא טסירוטנַאװַא ןופ םייה
 :רעטכיר ַא ןופ עגָאט טימ טנַאלוקעּפס-לױא ןופ םייה

 ; רעסקעט לגניס ןוויאַאנ ןוא ּפמערט ,קיניצ ןופ םייה
 ,רעסקעז א רַאפ תואיצמיטַָאנ ןפיוק סָאוװ יד ןוא
 ;טנעה עקנילפ טימ רעלצנימ-שלאפ ןעמוק ףור ןייד ףיוא
 ; טנעצָארּפ ןקיטולב ןפיוז סָאװ ,רעּפַאכרַאפ-דנַאל
 ; טעטש-קירבַאפ ןופ ענעפרָאװעגסיױרא רעטעברא
 ; טערג ןשַאוו ןוא ןעלדניק ןופ עטכיילבעגפיוא ןעיורפ טימ

 -- ,ןעגנול ענעסערפעצ טימ סטנעמענעט ןופ עקנארק

 ןעגניזעצ טכענ עטכייפ ענייד
 ,טסורב רעייז ןיא שרַאמ-ןטיוט םעד
 .טסוה ןטיור ןטצעל םעד סיוא ָאד ייז ןכייק עטראנרַאפ
 ןענייװש-עיצַאקַאו עטַאז ןעמוק ףור ןייד ףיוא
 .ןענייוו עקידהוואת-קידורב ןיא ךיז ןדָאב וצ
 טסירוט-רקפה רעד טעשטּפאל ןענאטנאש ענייד ןיא
 לפָאטנַאּפ ענעדלָאנ ןיא

 | ,לפָארקש ןשיטימעסיטנַא םעד טימ רעפַאה-רעגענ רעד
 ,רעסערפ-נָאטליױאוו רעד ךיז טריקסַאמ ןעלּפמעט-טָאג ענייד ןיא
 ,רעפעלש ענרעזייא רעטנוא םיאיבנ-טלעוו ןטלאה סָאװ יד ןוא
 ןדאסילאּפעמלַאּפ ענייד ףיוא םוא ןכירק ייז
 ,ןדאמאּפ-לייה ןוא תוצע טימ טפול יד ןטסעּפ ןוא

 -- עינרָאפילַאק

 ענעדלָאג יד געט ענייד ןופ ביול םעד טסגנילקעצ וד

 -- ,עטדיילקעג טיווצ-ןצנַארַאמ ןיא טכענ יד

 עטיירדעג ןוא ,עטייוו ןגעוו ןופ ביוטש טימ ,ךיא רָאנ
 ,ןעמורב סָאד טרעהרעד ,ייוו םעד ןעזרעד בָאה

 .ןעמולב ענעדייז ןופ גנאהרָאפ ןייד ךרוד

 ןענַאיםימ ענייד ןופ גנַאלק-ןקָאלג ןיא

 .ןענַאילימ עקירעגנוה יד ןופ הללק יד טרעהרעד

 --- עינרָאּפילַאק

 .רַאה עטבראפעג ףיוא ןיורק רעשלַאפ טימ דיומ ןזָאלעצ

 רַאלג רעשירענניל ןייד וצ טעוו ןייז ייוו

 ,ןרַאה עטעילָאכעג ענייד ןוא
 ןראוולוב עשיטָאטש ענייד רעביא ןעוו

 ,טלָאװער ןופ עילַאװכ יד ןסיירכרוד ךיז טעוו

 ןכאוורעד טעוו קינשַאּפערָאה רעד ןעוו
 ,דלָאג ןייד וצ ,טייקנייש ןייד וצ
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 יק ס ני ד .ל
 1890 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
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 ,דנַאלסיױרג ןקידתובחר ןיא דָאר עקידטעּפמיא סָאד טלעטשענּפָא ךיז טָאה
 . ןריר וצ ךיז טרעהעגפיוא טָאה דָאר םעניא סעּפע

 ,ןגָאלש שימטיר ףיוא טרעה'פ ןעוו ,ץרַאה קנַארק ַא ןיא יו

 ,ןקירבַאפ ןוא רעּפעש ךיז טכַאמעגוצ ןבָאה

 -- ןריט יד ףיוא רעסעלש ןעגנַאהענפיוא ןבָאה ןקנַאכ ןוא

 (...ןגָארטעג טרָאד ןטנעפ עטצעל ןבָאה סָאװ יד רַאפ)

 ! *לַאפוצ ַא זיולב זיא'ס, :טגָאזעג טָאה טירטס-לָאװ רָאנ
 -- ןגָאר יד ףיוא "לּפע-השוב , ךעלטסעק טימ טצרַאװשעג ךיז רעמינּפ ןבָאה
 | .(טלַאהנָא זַא טכוזעג דנילב ןבָאה עטלפייווצרַאפ טנעה)

 ןרילוקריצ ןביױהעגנָא ןבָאה רעגנוה ןוא םיונ

 ,"עווַארב ןוא עיירפ, ןופ דנַאל ןיא
 .! "טשינרָאנ זיא'ס, : טנָאזעג טָאה טירטס-לָאוװ רָאנ

 : איבנ ַא יו טדערעג טָאה רעוואוה ןוא

 ."ןקילנַאב דנַאל רעזדנוא רעדיוו עפש טעוװ געט קיצכעז ןופ ףיול ןיא,

 ,רעװַאשז טימ טכיש רעקיד ַא ןסקַאװעגנָא ןיוש זיא

 ! ןקירבַאפ עקידייל עטכַאמענוצ יד ןיא טינ

 .(. ..רעביא ןענישַאמ יד ןעמ טקעד ןטרַאד)

 ; םרעּפרעק עטריפָארטַא רעגנוה ןופ ערעזדנוא ןיא רָאנ

 ,רעביטש עקידתומא-דלד ערעזדנוא ןיא

 !רעװַאשז ,רעװַאשז

 ,לייז-רעייפ ַא סױרַא טצעז רעװַאשז טימ טכיש ןקיד ןרעטנוא ןופ רָאנ

 | .-ןענָאּפ ץעמיור ןופ םאלפ ןיא -- ןרָאצ רעטילעגנָא ןַא

 -- ןעייר ןיא ךיז ןרימרָאפ

 ; רעגרָאזרַאפ "עקיצרַאה , ןופ זייּפש עטליופעגנוצ ךעלקעז רַאפ טינ

 ,עוואק רענדורב טימ טיורב ךעלטפייר רַאפ טינ

 .ןענַאמ ןעמוק סָאװ ,רעפמעק עצלָאטש ןעייר רָאנ
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 יִקסְניִד .ל 508
 טי 4 4

 ןייּפ ןופ דליב סָאד

 --  ןקירבַאפ ןוא רעּפעש יד ןופ ןפרָאװעגסױרַא זדנוא ןעמ טָאה טשרעוב

 ,לטימסנבעל רעזדנוא ןטינשענּפָא רעסעמ א טימ יו

 רעביטש עקידהרוחש-הרמ יד ןופ "קינרָאמַאק, רעד זדנוא טפרַאוו טציא

 . ..לטיר ערַאד עטצעל סָאד ףיוא ןיוש טסערפ רעננוה רעד ואוו

 -- "ןצעזעג ןופ רעטיח , יד ךיז ןענעיּפעצ -- געיעג ףיוא טניה-ריּפש יו
 . לקַאטקעּפס ןקיאיירש םעד ףיוא ןּפַאכ סרעטרָאּפעד-דנַאש ןוא
 ; געמרַאפ רעמערָא רעזדנוא זָאלפליה טניל רַאוטָארט ןטראה ףיוא
 - . . ..לכה-ךס רעקיטולב סעקינשַאּפערָאה טלגרעבעגנָא טניל

 ; "רעדרָא ןוא ָאל , ןופ טייל עכייר ריא ,ןייּפ ןופ דליב סָאד ןעז טמוק
 - ,ןסַאמ יד ןיא ךיז טנערבעצ סָאװ ,ןרָאצ םעד ןעז ךיוא טמוק רָאנ
 ; "ץענערג, יד ןסיירכרוד ןרָאצ רעד טעוו'ס ןעוו ,ןייז טעוו ךייא וצ ייוו זַא
 - . . . ןסַאג יד ןיא המקנ רעזדנוא -- דלאוװ ַא יו ןאד ןענערב טעוו'ס

 ןעמוק רעטסננעג ןעוו

 ,רעדרעמ ענעגנודעג יד טינ ןסייוו ייז
 ,סעכַאלעמלאב עטינעג ןענייז םרעירָאפ זַא
 ; םיניבמ
 -- ןוָאה ןוא ןריוכט ,ןפקופ ףיוא
 . . . סערוקש עשיטניה עטבראפעג ףיוא
 ! ךַאפ םעד ענווָאטנורג ןענָאק ייז
 לכלץעפ ןיא לכילּפ א טעזרעד רעירָאפ רעד

 ,ןזָאלב וצ ךעלרעה יד ןיא ןָא טכיוה רֶע רעדייא ךָאנ
 .דלַאװ ןטכידעג ןיא קילָארק ַא טעזרעד רעגעי רעד יווװ
 לכילּפ םעד רע טלַאה ןוא
 ,רעסעמ ןקיברָאה ןייז ןופ ץיּפש ןפיוא
 -- םרָא ןפיוא ןַאטנַאּפס --- סיוא םיא רע טדיינש
 ,ןיד ןוא קיטנאקריפ
 ,לגנילק םענעטנעמיד ןייז טימ ביוש ַא רעזעלג רעד יו
 .. . לגניצ א רֶע טיצ -- טרָא ןפיוא ךיילג ןוא
 :רעגניפ עטינעג ןופ הכאלמ רָאנ טינ זיא'ס
 . . . ןימ ריא טיול לעפ יד ןענעקרעד :ןסיוו רעטסנרע זיא'ס
 -- ןעמענַאב וצ טונ ךַאפ םעד טנרעלעג םיא טיונ יד טָאה'ם
 .רעדרעמ ענעגנודעג טינ ןסייוו סָאד



 לעויימ .א
 1890 ןיא ןריובעג

 1911 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1926 ,ילוי ןט8 םעד ןברַאטשעג

 רעווקס סרעגטאר

 ,םולח ַא ןופ ףיוא טכַאו רעווקס רעד .טכַאנ רעד ייב יַאמ ןטשרע םע1

 .ןצירּפש וצ ןָא ןַאטנָאפ רעד טביוה ,ןיײלַא רָאנ ךיז ןופ ,גנילצולּפ ןוא

 .ענעיּפ רעקימיוש טימ טלּפינקַאב ,שטייב ענרעבליז ַא טרעמיש סע

 .ןעייר יד ןיא סיוא ךיז ןלעטש ןוא ןייג וצ ןעמוק ייז --- םנטָאש

 .ןגעקטנַא סנמָאש-ץראוװש ןעמיווש סע ,ייר ןיא סנטָאש יד ןעמוטש סע

 .ןקוקַאב תונחמ ענייז טומ ןוא דרעפ ַא ףיוא ןַאד טייר רעריפ ַא

 ,תורוצ עקיציּפש יד ןכָאר יו ,טנעה ןיא סענָאפ יד ןעלנעז יו

 .רעדורענ רעזייב רעד ןעמי יו ,טנערבעצ ןגיוא יד ןעמַאלפ יוו

 .ןענישַאמ ןופ ,געז ןופ ,רעסעמ ןופ ,רעש ןופ ןפַאלקש ריא ,טייז טסירגעג

 ."ןענינַאב םוצ ןגעוו ןפיוא סיוארָאפ ,טכַאנ ןופ ךשוח ןיא ןענַאּפש רימ

 .סענַאפ יד ןעלגעז יו ןגיז סע ,םי ַא ץרַאוװש ףיוא ךיז טרעדור סע

 .ןקורב עקיכליה יד ףיוא טירט ,לָאטש ףיוא סרעמַאח יו ,ןּפַאלק סע

 ןסאלעג רענַייז ַא ּפָא טגנילק טכַאנ ןופ טייקליטש ןיא גנילצולּפ

 .ןטייצ יד ןופ ףיולעג םעד טסעמ ןוא יונעג ןהעש יד ּפָא טלייצ ןוא

 ,ןשטייב ענרעזעלג יד ןכָארבעצ ,ןַאמנָאפ רעד רעמ טינ ןיוש טסינ סע

 ,ןטייז ריפ ץלַא ןיא ןעגנורּפשעצ ,קערש ןיא סנטָאש יד ןכיילש סע

 ,.סענַאפ ןופ רעטאלפ ןייק רעמ ָאטינ ,דרעפ ןוא ןענורטנַא רעטייר רעד

 .תונורכז ןיא ןייא ךיז טעברָאה רע ,רעווקס רעד רעדיוו טביילב סַאזנייא

 .סנטַאש עקירַאמכ טימ ךיז טגיילעצ ץיּפש רעקימרוט ַא ןגעקטנַא

 .ןעננַאלש יד יו ,ףיוא ךיז ןעלקיוו ןוא רעווקס ןופ סנסופוצ ןלַאפ ייז

 ,סנטָאש עקניטלַא ךיז ןניוו םורַא ןריט ןוא רעטצנעפ ןיא

 ,ןכרָאה ייז ןוא ןייא ךיז ןגיוב ,רעווקס םעד וצ וצ ליטש ןעלקָאש ייז
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 לעזַײמ .א 510
 4 טי 6

 .ןָאלסטעברַא םענופ דיל סָאד

 ,עקיטכעמ וד טָאטש ,עקיזיר וד טָאטש
 ,טײרּפשעצ טיירב ןוא טייוו ךיז טסָאה
 ,םנקלָאװ יד וצ םסמערוט ענייד
 ,דרע רעד ןיא ןעלצרָאװ ענייד

 ,טרעטסאלפענסיוא ןסַאנ ענייד

 ,טלָאמענּפָא ןעלּפמעט ענייד
 ,רענייטש יד ןופ רעדילג ענייד
 .טקַאהעגסױא עטרַאה ,עפייטש
 טגָאלש קיכָאק קידוז --- םעטָא ןייד ןוא
 ,זלעפ ַא ףיוא ןעמָארטמש יו
 ,עקיטכעמ וד טָאטש ,עקיזיר וד טָאמש
 ! ריד ןנעק ךיא ביוה סמערָא
 ןלַאש לעװ ךיא ,ןכליח לע ךיא
 ,ןלַאנק ןלעװ סרענוד ,תולוק
 !רימ רעפטנע !רימ רעפטנע
 .ןפַאש ,ןעיוב ! ךיא ליוו טעברא
 ,ןענערב לגיצ ,ןשימ ענּפַאװ
 .ןעמאצ ןעמָארטש ,ןכערב רענייטש
 עטזיורבעגפיוא תוחוכ עניימ
 ! טסורב ןייד ןיא ןסינ ,ןסיג
 ,ןסױטשרַאפ ךיז ןופ טייוו ךימ טסַאה
 ,ןעקנוזענּפַארַא ףיט ךימ טסַאה
 ביוה ערעווש יד ןופ ןּפמוז יד ןופ
 ! טנַאה ןיימ ריד וצ ךיוה ךיא
 ,ןפַאש ,ןעיוב ! ךיא ליוו טעברא
 ,ןכליח רעדיוו רעמַאה ןיימ לָאז
 ,ןעגניווש רעדיוו םערָא ןיימ לָאז
 .ןליקּפָא ךיז ןרָאצ ןיימ לָאז
 ,רעיוב ןייד ךיא ,רעּפַאש ןייד ךיא
 ,טינקעג ןוא ןגיובעג ףיט
 !רימ רעפטנע :ךיד טעב ,ךיד ףור
 ,םערָא ןייד רימ רַאפ ףיוא ןפע
 .םור ןייד ןיא ןבעל ךימ זָאל
 ,ןעמיושפיוא רעמ ןרָאצ ןיימ טעוו
 ,ןלַאפּפָארַא רעמַאח ןיימ טעוו
 ,ןביוהפיוא ךיז םערָא ןיימ טעוו
 . ! ךיד ךיא לע ןכערבעצ ןוא



 יקסלַָאדאטס בקעי
 1890 ןיא ןריובעג

 1912 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 יעװקרַאּפ ןעשוָא

 רעטצנעפ ןיימ ןופ ןענידראנ עניורב יד ךרו }
 ,הנבל יד ןיירַא ךיז טרַאּפש
 ,ּפמָאל ןקיזיר ַא ןופ גנוצ-רעייפ ַא יו סיוא טעז יז
 ,ןענידראג יד ןופ ןעגנורימאש עלעקנוט יד רעבָא
 ,םינּפ ריא רעביא ךיז ןעלקיוו סָאוװ ,םנקלָאװ יו

 | .טכיל ריא ןרענעלקרַאֿפ

 ,רעטצנעפ םענעפָא םעד ךרוד
 ,טייוו רעטסטמייוו רעד וצ זיב ןוא
 ,ןכיירגרעד ןַאק גיוא קיטכַאנ ןיימ סָאוװ
 םיוא ןסיורד רעצנַאנ רעד טעז
 ,זיוה א יו
 ,ןיוש ןפָאלש ןשטנעמ עלַא ואוו

 ,ךאוו ךָאנ ןענייז ענלצנייא רָאנ
 ,ףיוא דניק ןיילק א ךיז טּפַאכ םיוק
 .ןרעטכיילרַאפ וצ סעּפע טימ ןקנַארק ַא

 טכאנ רעצנַאג רעד ןופ טכיל-רעמעד רעד
 רעמייב םױרַא טביוה
 טכענ ערעדנַא ןופ
 ,ןירג לקנוט ןיא טנכייצ ןוא ייז טלָאמ ןוא
 .רעבליז ןוא יורג ןופ טנורגרעטניה ַא ףיוא

 סרעגענ עקיזיר יו טכַאנ רעקיטש עצראווש

 .רעזייה יד ןשיווצ ןפָאלש

 .רעבייל ערעייז ןקעלפ םנטָאש-רעבליז

 ,ןייגפיוא ךָאנ טעוו ןוז יד רעדייא

 רעטכעלעג טימ ייז ןלעוו

 .טנגעג עצנַאג יד ןקעוופיוא
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 יקסלָאדאטס בקעי

 ,ליטש זיא לייוורעד
 .רעליטש טרעוו ןיילַא טייקלימש יד
 .םייקליטש זיולבו

 .םינ טפָאלש םי רעד רעבָא
 ןטניוו יד ןבָאה טנורג ןייז ףיוא
 .ןבױהעגנַָא סעיגרַא ערעייז
 טסול רעייז ןופ תולוק יד
 ,ךיז ןגָארט
 ןטיירב

 ךיז ןמיירּפשעצ ןוא |
 ,ךאלפרעביוא ןייז רעכיא

 .ךיז טגיוו םי רעד
 סױרַא ןשינעפיט ענייז ןופ ןכיוט ןטניוו יד
 .עײלַא רעד רעביא ןפיול ייז ןעמענ סיפ עסַאנ טימ ןוא

 | טנעה ענדעשז טימ
 ,רעמייב יד םורַא ייז ןּפַאכ
 ,ךיז ןרעטנָאלּפ ןנייווצ ןוא ןגייווצ
 .רעטנעענ טרעוו םיוב וצ םיוב

 סמערָא עצרַאװש עריא ןיא טכַאנ יד
 .םיירגעג רימ רַאפ קילג טָאה

 עניגריוו-גנוי

 ,ןייזטסואווַאברעטנוא ןייד ןופ דנַאל םעד ןיא

 ,ץַאלַאּפ ןטפושיכרַאפ ַא ןיא ואוו-ץעגרע

 טכארטעגפיוא ןוא םיובענסיוא

 -- ןעניגריוו-גנוי ןופ בעוו-רעביוצ ןיא

 .טפַאשקנעב ןייד טלמירד ןוא טור טרָאד

 ,ןגיוא יד ןיא ןעלמיה טימ ןעגנוי עדנַאלב

 ,ןגױלּפעגנָא ןוז רעד ןופ

 .ןכַאל ןדליוו ןדלימ ַא טימ ףיוא ךיז ןּפַאכ

 רעטכעלעג ןופ דלָאג סָאד ןוא

 ,ץַאלַאּפ ןכעלרעדנואוו םעד ןופ רעביטמש יד ןיא רעביא ייז ןזָאל
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 ,ןלייה יד ןופ ןעמוק טייל עטלַא
 ,ךיז ןניוב
 ,טרָא ןקילייה םעד רַאפ ךיז ןניונ
 טעבעג רעייז ןופ עילָאכנאלעמ יד ןוא
 ,ץיַאלַאּפ ןכעלרעדנואוו םעד ןופ רעבימש יד ןיא רעביא ייז ןזָאל

 סעקסַאמ ןיא רעביור
 ,ןגָאי ןטייוו רעד ןופ ךיז ןעוט
 ,ןגָארטעגנָא לגילפ-ןענַאקארד ףיוא
 ,ןביוש ןיא רעוועג --- ייז ןּפאלק

 ,ןקערש
 ,ןקעוו
 תולוק ןופ רעדליּפעג םעד ןיא
 .ץַאלַאּפ ןכעלרעדנואוו םעד ןופ רעביטש יד ןיא רעביא ייז ןזָאל

 ,טנעה יד ןיא ןענירובמאט -- ןעניגריוו-גנוי ,טכאנ-חנבל

 ,ּפעק יד ףיוא ןרעמש
 ,פָארַא גנַאזעג רעשילמיה -- ןעמוק
 ןעמוטש ןופ טייקרעביוצ עריוו יד ןוא

 .ץַאלַאּפ ןכעלרעדנואוו םעד ןופ רעביטש יד ןיא רעביא ייז ןזָאל

 קרָאי-ןינ

 .קרָאידויג
 ןעלזדניא ץענייד ןופ םיפ יד ןבעל

 .ןרעסאוו ענייד ךיז ןגיוו ןוא ןגיל

 ; ץרעמָאק ןייד ןופ ןפיש יד ןעמיווש ייז ףיוא

 ;ןגינעגרַאפ סעמעוו רַאפ ןפיש-טכַאי יד

 ,ןפיש-ירעפ עטרעּפמולענמוא יד

 ,רעדניק עטסָארּפ ענייד ןריפ סָאװ

 ,סעכָאלעמלאב ערעווש יד
 ; םעברַא רעד וצ ןוא טםעברַא רעד ןופ גָאט ןדעי

 טייקראטש ןייד ןעמיר סָאוװ ,ןפיש

 .טלעוו רערָאג רעד רעביא

 רעּפרעק ןייד ןופ ןרעדָא יד
 ןעמַאזוצ ןטלַאה
 ,ךעלפרעד-רעדניק ענייד ,ךעלטעטש-רעדניק ענייד
 .טסירב עקידתובחר ענייד ןופ הנויח רעייז ןעיצ סָאװ



 יֵקסלָאדאטס בקעי

 ,ץלא ןופ רעטומ

 עמַאמ עטוג
 ,יד ןופ
 טרובעג םייב ךיילנ סָאװ

 ןגיו ערעייז ןיא ךעלּפמעל-קילג ןעניפעג
 געט-לאווינראק יד ןיא ןעגנעהוצפיוא
 .ןבעל ןרעמעּפש רעייז ןופ

 עמאמ עטכעלש

 ,יד ןופ

 לָאמ ןייא ןייק ךָאנ טסָאה וד סָאװ

 ,ןריט ערעייז רַאפ ןטכייל טזָאלענ טינ ןוז יד

 ןכילנעג ןענייז געט סעמעוו ןוא

 ,ךעלסעג עקיטכעדרַאֿפ ערעטצניפ וצ

 ןפיולרעבירַא רעלענש ליוו ןעמ םָאװ

 .ןעמעטָאוצּפָא רעיירפ ידכ

 רעטומ רעדרעמ

 ,יד ןופ

 .ןרענמוא ןוא ןרעג ,גָאט ןדעי טסעגרַאח וד סָאוװ

 ס ב ע ד

 ,טנעוו-עמרוט יד רַאפ ךיא ייטש רענעגָאלשרעד א
 ,ןגיוצעג םיא וצ טנעה עניימ

 ,ןגיוא ענייז ןופ טלַאפ סָאװ ,טכיל סָאד

 ,ןייר זיא

 ןסיוועג רעייז ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ייב יו

 ,קידלוש טינ תובוח ןייק

 ; קידלָאג ןוא

 טלַאפ סָאװ ,דלָאנ ןופ גנַאלק רעד יוו ןוא

 ,עזַאװ רענעזעלג א ןופ טנורג ןפיוא

 ץרַאה ןיימ ףיוא ןּפיל ענייז ןופ טלַאפ ױזַא

 : טרָאװ עמיטניא סָאד

 ; רבח ,רבח ,רבח

 : גערפ ךיא ןוא

 טסייג ןיימ ןופ לגילפ טינ ןעד ןבעווש

 ?ןשטנעמ ןעמערַא ןופ ּפָאק םעד רעכיא

 טסיירד ןיימ ּפָא ןעד טבראטש



 5ו5 יקסלָאדאטס בקעי

 ? רַאפעג ןופ העש ןיא
 ,רבג רעטדימשעג ,ַא
 ריד רַאפ טנעמונָאמ א יוב ךיא
 .רעצ ןפימ ןיימ ןופ

 תוסיפת יד ןופ ןרעיוט יד ףיוא טנפע
 -- סױרַא רעכערבראפ ץלַא זָאל ןוא
 --- ייז וצ ןייז ריא טעוו ךעלנע יו ןוא
 ,טרַאּפשרַאפ עלַא זדנוא ןוא
 עלַא זדנוא

 ןעמיווש סָאװ ,ןעקנאדעג עטױרדזָאר יד זיב
 -- טולכ רעזדנוא ןיא
 ,טנעה עקרַאטש טימ יוװ ,ןרעכעלכרודַא ןלעוו
 ! םנעוו-הסיפת יד



 ץ רוק ןרהא
 1891 ןיא ןריובעג

 1911 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 דנַאל ןיימ ,עקירעמַא

 -- ,?עקירעמַא ןיא םזיטימעסיטנַא ןרידנַאגַאּפָארּפ סעיצַאזינַאגרָא 800;)

 (1939 ,רַאונַאי ,זילַאנַא -עדנַאגַאּפָארֿפ ןופ טוטיטסניא םענופ טכירַאב
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 ,טכאנ רעד ןיא טעּפש זיא ס

 .רעה ךיא ןוא טדער ָאידַאר יד

 ןסקַאװ סָאװ ,ןרעפיצ יד טלייצ טוטיטסניא ןופ םיטש עקידרעטיצ יד

 .רעהַא זיב רבדמ ןופ ךיור סנקלָאװ ןוא ןרעייפ עלַא רעביא

 ,גייווש ךיא ןוא טדער ָאידַאר יד

 :ליװעדָאװ רענייפ א ןעוועג טשרע זיא ָאידַאר יד

 טליּפשעג זָאה א טימ ךיז טָאה ןואלק רעגולק ַא

 ,טכַאמעג קזוח רעריפסכייר ןטסכעה ,ןטשרע ןופ ןוא

 : גייטש ערעטצניפ א ָאידַאר יד זיא טציא ןוא

 ,ריא ךרוד ןכערבכרוד ךיז סעּפלַאמ טנזיוט ַא ןלעוו דלַאב

 ,ריווַאלק ןשידיי רענילרעב א ןוא סרעטסעקרַא עטרעמכַאיעצ טימ

 ,רימ ףיוא ןפרַאװּפױרַא ךיז ןציירקנקַאה עקידנענערב טימ ןוא

 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיא'ס

 ןעגישימ ךייט ןופ ןגערב ענירג יד ןופ בנג סטָאג רעטמלצַאב רעד

 ,רעדילּפָאלש רעגרעבנערינ טימ דנַאל ןיימ ןייא-טגניז

 ,רעטלַאלטימ ןטיאוזעי ןלַארָאטסַאּפ םעד דמערפ ןענייז סָאװ

 -- טכַאש לאוג רעד ןרעפיצ-זיילסיוא שיניצ טרעמַאח'ס ןוא

 -- ןרעיוא יד ןיא סעקעוושט עקידנענערב

 .ראטמלַארביג ןשיטנאנינ ןיא ןליוק סָאקנַארּפ יו ןיירַא ּפָאק ןיא רימ ןנָאלש

 .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיא'ם
 ,ןַאסדָאה ןפיוא עומַאטס עשילָאבמיס ןייד יו ,דנַאל ןיימ ,עקירעמַא
 -- טסעפ ןוא ףימ
 : דרע ןייד ןיא טלצרַאװעגניײיא ךיז סיפ עדייב טימ ךיא בָאה
 .טסעק ףיוא ריד וצ םינ ןוא ןעמוקעג טסַאגוצ טינ ןיב'כ
 .ןַאטגנישַאװ ןוא ןלָאקניל טימ ,רַאפעג ןופ ןטייצ ןיא ,טליימעג בָאה ןיימ בָאה ךיא
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 .ןָאפ רעטשרע ןייד רַאפ ןבענעג טולב ןיימ בָאה ךיא

 טסייוו וד ןוא ,לטעטש שימייה ןיימ טסנעק וד ןוא

 ,זיא רזנ רעכעלרעטלאלטימ סָאװ

 ,דיל-םענפיוא עכעלרעטומ ןייד קינייוװנסיױא ףיוא ןַאק ךיא ןוא

 -- עוטַאטס ןייד ןיא טצירקעגנייא קיביײיא ףיוא

 .סור ַאז ַאל א מ ע רעטסעוװש-ןסַאר ןיימ ןופ

 ,לביטש ןקירעדינ ןיא ןעוועג טשרע רעדיוו ןיב'כ)

 ,ימעב טָאה טיינעג ןָאפ-טייהיירפ ןייד ואוו

 -- םנפָא ןַא ץרַאח ַא -- ןוז ַא -- דיל קידמערָאטיײירב סאמע ןופ ןוא

 .(גנוצעזרעביא עשידיי ַא ךיז רַאפ טכַאמענ ךיא בָאה

 .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיא'ס

 ,עקיטכעמ ,עקידעמַאמ-עטַאט ,דנַאל ןיימ ,עקירעמא

 : טכַאמ-ינומ עכעלרעייפ

 .רעליימ עקידנעיירש ,עצרַאװש יד סעּפלַאמ ענייד ךַאמרַאפ

 טנערבעג טנעה עניימ ןוא טפרַאשענ ךרַאמ ןיימ בָאה ךיא

 -- טנעניטנָאק ןוויטימירּפ ןייד ןעמערופ וצ

 ךעלייק ןקידנעילב ,םעיינ ַא יו

 .ןוז רעד וצ רעטנעענ םינּפדןלַאריּפס ןטימ

 : דנַאל ןיימ ,עקירעמַא

 ץיירקנקַאה םעד ןדימשנייא ליוו "לרעמָאפ, עשיטניה סָאד

 ,ןַאסדָאה ןפיוא לקַאפ-טייהיירפ ןייד ןיא

 ריד ןעמי עדייב ףיוא טערוב -- ַא ד ַא ק י מ רעד -- עבַאשז יד ןוא

 | ,ןופיימ ןשלוויימ א

 -- גייטש ןופ ךיז ןסייר סעּפלַאמ יד טימ "ףלָאדַא רענייש , רעד ןוא

 :ריוװַאלק ןשידיי רענילרעב ןוא סרעטפעקרָא ערוכש יד טימ

 ןַאסרעּפעשזד ןוא ןַאמטיװ טלָאװ ,ןָאסרעמע ןוא ןלָאקניל ןוא

 ןיינראפ רעייפ ןיא ןוא ךיור ןיא ןלעוו

 .רימ עטשרע ןיימ ןכערבנייא םעוו עּפלַאמ עטשרע יד ןעוו

 .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיא'ם

 -- טקניז טכַאנ יד רעפיט סָאוװ

 .ירפרעדניא רעד רעמנעענ ץלַא

 ןצאר ןוא זיימרעדעלפ ןרעוו ךשוח ןהעש עטצעל יד ןיא רָאנ

 -- קנילפ רעמ ןוא קיריג-קיטפיג רעמ

 .געט יד רעביא טכַאנ ןהעש יד ךיז ןעיצעצ

 טסנעק וד ,סמערָא עקידנסיגלָאמש ענייד טימ ,דנַאל ןיימ ,עקירעמַא
 םכאנ ןטימניא

 : טנַאזירַאה ןופ ןעגנערבסיורַא ןענינַאב ןקיאילג םעד

 קיצעביז-ןוא-סקעז ןצעביז ןופ דיל ןייד ףיוא רָאנ ביירש

 .ןָאפ סאמע ףיוא ןוא סיטעכב ףיוא --- דיל קיטנייה ןיימ ןוא
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 !טָאטש ןיימ ,ריד וצ

 ,ןבוק עטלעהעגכרוד ןופ טָאטש
 ,סמערוט ענייד ןבוטש עטילנעצ-ןוז .טנעוו עקידרעטייל ןופ טָאטש

 .טדנעלבעג קידרעּפוק

 ,זָאלג ףיוא --- ןוז יו ,טעּפמיא
 ,רעכעד ףיוא
 .ןסַאג ןוא ןרעיומ
 ןופ רעדנואוו
 ,זָאעטַאּפא ןשינאברוא
 .ןסאלעג זיא סָאװ ,ץלַא ןָא טדניצ סָאװ

 ,בױהנָא :ןשזַאמע עקידנגייטש ןופ טָאטש
 -- רוטקעטיכרא רעשיטָאנ ךָאנ
 ןופ ורמוא ,עזַאפ רעטריסנַאלַאב-קיאור ךָאנ
 .רוטקורמס רעשיטסיבוק

 ,דנוש ןוא ןיימש ןוא לָאטש ןופ טָאטש
 ,דלָאנ ןקידארומ ןופ טָאטש
 ןופ טָאטשיײינ
 -- דנוב ןטלַא םעד

 ,דלָאי ןוא ךריק ,רעשרעה ןופ

 . טירטס-לָאװ ןופ טָאטש ,ןפערּפסקע ענעלָאטש ןופ טָאטש

 | עקידרעװשנדלָאג --- .לַאנַאק ןוא

 ןסעצסקע
 ,לַאפ-ךוא-גייטש :ליּפש-טראזא ןייד ןיא

 ,רעגנוה ןופ ןוא קיטליואוו ןופ טָאטש
 ,קילג ןופ ןוא עברָאמ ןופ טָאטש
 טרעוו עטכערעג סָאד סָאװ
 | : ןעגנולשרַאפ
 .קירב סרעטסיײמנדלָאג רעטנוא

 קרַאמ-סיורג ןופ טָאטש ,ןטסַארטנַאק עשיגַארט ןופ טָאטש

 ,עשרעמערק ןופ -- ףָאלעג ןוא
 ,ןטסאבמָאב עשיטילָאּפ

 ןופ ןובשח ןפיוא

 ,ףַאלקש ןקירעגנוה םעד
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 טָאמש ןיימ ,ריד וצ
 ,רעדנואוו ןקידנלעה ןופ
 ,גנַארד ןקידלמיה ןייד וצ ןוא
 : קידקיטייוו ןיימ -- ןדנואוו עקידרעסעמ סרעדירב עניימ וצ
 .גנאזעג ביל ןוא

 טָאמש ענעדלַאנ יד

 . .קרָאי-וינ ןיא תולד ןוא דלָאג ליפ ױזַא
 .ּפעט ןוא ךעלשיט-ךיק עטלַאק ליפ ױזַא
 | ןבעל קיטכיל ליפ ױזַא
 רָאנ זיא ייודָארב .ּפערק םענעכָארקענּפָא ןיא

 ,קע-עוואּפ ַא
 .ןדַארַאּפ עקידעכָאװ יד ןיא ּפעלש רעקידבוט-םוי/סלַא טניד סָאװ
 --- קלָאּפָאס ןוא טירטפ ןעלע ,רעטסעה
 עטריטקעיָארּפ-קיביײא
 ןופ דָאלפוש םענעסָאלשעג ןיא --- ! ןדאנעמַארּפ

 | .ןעמעלבַארּפ עשיטמַאטש
 ,יד ןעניואוו ךעלסעג-עוואנאק יד ףיוא לייוו
 סָאװ ,יד ןעניואוו ,ןעמערב יד טינ קיאור לָאמנייק ןסילש סָאװ
 ,שיטאמנעלפ ,ךיז ףיוא געט עקיאורמוא ןעיצ
 סעטנארט רעקיטש עטלַאק יו

 -- םעליטס -- .רעטניוו ןגיה ,םענדורב ןטימניא

 -- םולג ! ןעּפ ןיימ
 (!סעטנאוורעפ ,ענייה -- גיוא ןַא טנפע) רעטניט ןיימ
 | זיא ןבעל עטסמעראוו סָאד

 ! עטַאלב ןיא -- עטסנייר סָאד ! טעברַאפ טסַארפ ןיא
 | ,ןזייא ןוא רעש ןופ ,רימ ,ָא
 ! עטָאלד ןוא ךאד ןופ ,רימ ,ָא
 ײװדָארב -- קעזעוװַאּפ רעד
 ןעמוק טינ ןוא .ייוו רעזדנוא ןלייח טינ ןוא ןרירָאקעד טינ ןַאק
 ןרעדעפ יד ןביוטשנייא רע טעוו
 ןדאנעמָארּפ עטריטקעיָארּפ-קיביײא יד ףיוא
 ןופ ןריציזעוורענ ןוא
 ,ןדַאלַאב-טולב ןוא-טיורב יד

 זיא הרוש עדעי סָאװ
 ,רימ ,ָא ,עקיּפ עקידנעילג ,עפרַאש ַא
 .עטנעּפ ןוא ןעּפ ןופ
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 סיוא טנקירט ןוויכרַא עשיטָאטש ןיא ,עטנעקרעדילופ ןיוש ,רימ ,ָא
 | ןַאלּפ-ײוב רעד

 ,רימ ,ןנעוו יד ןרעטסַאלּפ סָאוװ ,רימ ,טנגעג ןקידלּפענ רעזדנוא רַאֿפ
 ןגעלֿפ ןוא ףיוא-ןעיוב סָאװ
 ,טולב רעזדנוא טימ קרָאיד-וינ

 קרָאינ

 ! קרָאי-ינ
 ; ךיד ןביוהרעד טינ ,ןביול טינ
 ךיז ךיא ליוו ןביומש עסייה ענייד ןופ

 םערוט-ןוז ןייד וצ
 ,ןביילקרעד
 גנאנרעטנוא ןרעטצניפ ןייד ןופ עטכישעג יד ןוא
 .ןביירשראפ קָאטש טרעדנוה ץלַא רעביא

 ! קרָאי-וינ
 ,םענרַאפ ןייד ןיא --- וד ןייז ליוו ךיא
 ךיא -- ןרעוו טסלָאז וד ןוא
 .םעלבַארּפ ןיימ ןוא

 ! קרָאי-ינ

 קסילעבא-רעייּפמע ןייד ,ליוו ךיא

 ןייז עריוו עטלָאטשעג יד לָאז

 ,הרוש רעקידנעגניז ןיימ ןופ

 .קירטש-גנעה יד רַאפ טקנוּפ-ליצ רעטשרע רעד ןוא

 ,ץרַאה רעזדנוא ןעמס ןוא ןענעבנג סָאװ ,יד רַאפ

 ןבעל רעזדנוא ןקימש ןוא

 .ערונאק ןוא רעצראק ןיא

 ,םייקנייש ןייד ןיא -- וד ןיב ךיא ! קרָאידוינ
 .הרובג ןייד ןיא -- וד ןיב ןוא



 יקסווָאזירק .י .א
 1891 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ייווב ָא ס

 -- ךיז טיירדרַאפ -- טפיול יז ,ענעלַאמש ַא גנַאלש א

 ,ןרישזַאסַאּפ --- טימ ,לופ ,ןלָאװשעג

 ...ןייא רעמ טננילש ,"טפינ , טימ טייּפש ,ךיז טלעטש יז

 . . . ןריט-רעליימ ,ןּפילעמונ טימ

 -- ,םנגיובנלע עפראש קיטפינ טימ

 .רעטרע ךָאנ ,גנַאלש ןיא "ביור סָאד , טפיול ,טנָאי

 ,גנוטייצ ערעווש יד ןעמ טנפעעצ
 : רעטרעוו עקידנעיירש-למיה טימ

 ,רעטלעק 8 ןיא ָאד ,טנייה ןענופעג ,
 ."!!רעייא עטליופרַאפ ןָאילימ רַאּפ א
 ,רעבלעק יו טכַאלשענסיױא טָאה ןַאּפַאי,

 ."!רעיײרָאק ןָאילימ יירד --- קימשירפ רַאפ

 טנייה טרידרַאכמַאבעג טָאה עינַאטירב
 ."! סעקיװעשלָאב יד ,םי ןצראװש םייב
 -- ,טיור ןענייז סעקיװעשלָאב זַא;
 ."!סעקיטש סדנַאלגנע ףיוא ,טולב רעייז טיירש

 -- טםנזיוט --- ןייא טגנילש ,ךיז טלעטש יז --- גנַאלש יד
 . . . ןּפָאלטנַא --- ךיוב ןיא ביור ןטימ --- ןוא
 . . . ןצינעג ,ןזעל --- ,עטעײדרַאּפ-בלַאה --- לייט
 -- -- -- .ןפָאלש --- דימ-טיוט ,עמעײדרַאפדץנַאג --- לייט
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 דייווש קרַאמ
 1891 ןיא ןריובעג

 1911 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ןרענַאיּפ עשיריי
= 

 ,טלעוו רערָאנ רעד ןופ לגייפ עמומטש יו

 ,טנעה ןשטנעמ יו ,סיוא ןעלנילפ ןטיײרּפש סָאװ

 ,טנעניטנַאק םעד ּפָא ןוא ףיוא ןוא גנאלטנא

 .טלעצעג סרערעדנַאו םעד טכַארבעג ריא טָאה

 ,טלעטשעגקעווַא רָאנ לדייב סָאד םיוק ןוא

 ,טנעוו יד טניוװ-גנוגלָאּפרַאפ ןיוש טלסיירטעצ

 ,טדנעלראפ ןעוועג רעיש רעדיוו טלָאװ ץלַא ןוא
 .טלעהעגפיוא םשינ טלָאװ טייחיירפ ןופ טכיל'ס ןעוו

 ,ךיימ א יווװ שימייה ןיוש רימ זיא םי רעד

 ;דנַאנַאכרוד רע טנַארט רעדירב-רעדנַאװ לייוו

 ,דנאל םעיינ ןופ עשידיי ןרענָאיּפ

 ,ךייא ךיא ןָאמרעד ץנערעווער רעפיט ןיא

 ,דיל ןיימ יירטעג ןוא םַאזכרָאהעג רימ ביילב
 ,דיי א ןעוועג זיא סובמָאלָאק : גניז ןוא

 46 } ב

 ,לַאנוטרָאּפ ןופ יצ עינַאּפש ןופ םניײאצלַא

 ,דנַאל רעדנַא ןכלעוו ךרוד יצ ,דנַאלָאה ךרוד

 ,דנַארב ןיא טלעוו ַא ןופ ריא טייז ןּפָאלעג

 ,לָאמש רעקידנענערב א ןופ ןביוט יו

 ,לַאפרעביא ַא ןיא סרעבראּפש-רעננוה טימ

 ,דנַאטש ןוא םייה ןייז טזָאלרַאפ טָאה רעדעי ןעוו

 ,דנַאש סעינַאּפש וצ ,רעטקיטולבעג ַא ןוא

 .לַאג ןופ םוכ םעד ָאנד ןזיב ןעקנורטעג
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 ,טרעהעג ךייא טָאה רעוו ,ןעמי ףיוא זיורב ןיא
 טרעווקעגכרוד ןוא טציירקענכרוד טָאה ריא ןעוו
  :טלעוװ רערָאנ רעד ףיוא ןעמי עטסטייוו יד

 ,םיר-המשנ א ןוא ץ'רַאה ןיא ךָארב טימ
 ,סינ ןופ לָאש יו ,טכייל ןפיש-לגעז ןיא
 .םלעטשעג ךיז טָאה גָאט רעיינ רעד ןַאוװ זיב

 .ב

 ,טנערבעג טָאה גנולפייווצרַאפ ןופ רעייפ סָאד
 .ןטימ ןיא ןדיי רעד ,דָאר ַא טצנַאט לוויימ רעד

 ,ןטילעג ךָארב ןוא ןייּפ ,רעטרַאמ רעדיוו ןוא
 .טנעה עץנייז ןכָארברַאפ ןיוש םָאה טָאנ זַא

 ; טדנעלרַאפ דמש ןוא טוט ןבָאה עטסעב סָאדו
 ,ןטינָאנעמ יוו ,םורפ ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןָא !

 ,ןמימעגסיוא םערומש רעד טשינ םענייק טָאה
 .טדנעוועג ןייּפ ןופ דַארג ןיא זיולב ךיז טָאה סע

 ,ןטַאררַאפ טשינ ךייא םָאה לרוג רעד זיולב רָאנ
 ,םס טימ טזייּפשעג ךייא טָאה טייצ ענעי ןעוו
 ןטאריּפ ןוא ןענַאטיּפַאק טָאה ריא ןעוו
 .םי ןדעי ףיוא טגלָאּפעגכַאנ שואי ןיא

 -,ךייר-ןדייל ןוא ןעוועג םיורג זיא טייצ יד
 ,ךייא ןיא גנורעניארעד יד זיא טשטנעבעג

 .ד

 : טרָאװ םענייש ןוא ןוז ןופ געט יד קעוװַא
 ; ןיילק ןרָאװעג ךייא זיא רָאמ רעסיורג רעד
 : ןייג ןָאק רָאמ רעד ,ןָאמעג סנייז טָאה רָאמ רעד
 .טרָא ןופ טרירעג ךיז טָאה זלעפ רעדעי ןוא

 ,טרָאד ןופ קעװַא טייז ריא קידמיצולּפ יו
 ,ןח ןוא טייקכעלביל ,עירָאלג סעינַאּפש ןעוו
 : ןייוועג ןיא טלדנַאװרַאפ ךייא רַאפ ךיז טָאה
 .טרָאּפ ןדעי ןיא ףיש עדעי טּפַאשגנע ןוא
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 ,ןעזעג טָאה ריא ןייּפ ,רעטרַאמ לפיוו ,ָא

 : ןעעפאדָאטָא ףיוא ןוא ןרעלעק ןיא
 ; טּפעקעג ןוא טלטרעפעג ,טקערטשעג ,טנערבעג

 ,געוו ַא טכוזעג טָאה ץכעביילברעביא'ס רָאנ

 ,גערב ןקידנעינאמ ,ןדמערפ ,ןטייוו ַא

 .טּפעלשרעד ךיז ןבָאה ןפיש ןצכעז זיב

 טַאדלָאס רעשידיי רעד ןוא ןלָאקניל בייא

 ,טכאנ ןיא טליהעגנייא טגיל זיוח עסייוו סָאד
 : טנעוו יד םעלג קעמַאטאּפ ןופ לטניוו ַא
 ,טרַאװ דמעה-טכַאנ ןיא טנעדיזערּפ רעד זיולכ רָאנ
 .טנעה יד טכערב רע ןוא ךיש-קעטש ןיא םוא טייג

 ,רעמ טשינ ףָאלש ןייק טמענ םיא ,טגיימש ורמוא ןייז
 : טלאװעג סרַאה םעד ,ףאלקש רעד םיא טרעבנע סע

 רעה ןוא ןיה טייג םייקכעלנייּפ רעטספימ ןיא
 .טלַאמטשעג עקיכַאנק ןוא עשימייה יד

 ,ץַאל א דמעה ןופ טסעפ טלַאה טנַאה עדעי ןייז

 ,לַאז םעניא ןריולרַאפ םוא טייג רע ןוא

 ,ץַאלַאּפ יו עטַאכ רעטנעענ זיא םיא לייוו
 ,לַאנ יו רערעטיב ןייּפ-סקלָאפ זיא םיא ןוא

 ,טכַאלש א ןופ רעדליב יד םיא ןגלָאפרַאפ'ס
 ; ןעזעג ןייּפ ןיא טָאה המשנ ןייז סָאװ
 .טכאנ רערעווש ןיא טסיירט ןייק םיא רַאפ ָאטשינ
 .ןעוועג ייברַאפ גירק-רעגריב רעד רָאנ טלָאװ

 ,רַאטערקעפ א ךיז טרעטנעענרעד טָא רָאנ
 ; טנעדיזערּפ ןביל ןייז טכַאװַאב טָאה סָאװ
 :רַאה םוצ יז רע טנעענרעד טירט עליטש טימ
 ! טנערב עגער עדעי ,ךייא טרעגַאב שטנעמ ַא

 ,ןיימש ןבילבעג גנַאג ןיא זיא ןלָאקניל בייא
 : םיונ ןיא זיא ץימע זַא ,טליפרעד טָאה רע
 !ןעז ָאד ךיילג םיא ליוו ךיא ,ןַא םעד גָאז ,ייג
 ,טיומ רעדָא ןבעל זיא'ס : טריּפשרעד טָאה רע
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 ,דיי רעטלַא רעקנַאלש א םיא רַאפ טייטש טָא
 ,טכאנ רעטעּפש ןופ טרערטראפ רעווש ןגיוא יד
 ,דימ גנוטלַאה ןייז ןוא ןכָארבעג לוק סָאד
 .טכארבעג םיא טָאה טיומ םענופ ןטָאש רעד

 ,יעב סטעסושטאסאמ ןופ םַארגעלעט ַא

 ,ןוז ןייז רַאפ רעטַאפ ַא ןופ ףור-טסגנַא ןַא

 -  .ײמרַא םנלָאקניל ןיא טַאדלָאס זיא סָאװ
 ,ןָאמ סָאװ םיא רַאפ טנעדיזערּפ רעד זומ סע

 ,ריט רעד ןופ רעטנעענ טמוק : ךיוה ןלָאקניל טגָאז
 : טדער ןוא טומ רערעמ טגירק דיי רעטלַא רעד
 ,ריטרעזעד ַא סלַא טקידלושַאב טרעוו רע
 ! טעב-ןטיוט סעמַאמ רעד וצ ןפָאלטנַא

 ,טנעדיזערּפ רעד ןייּפ טימ ןָא םיא טקוק סע

 : דייר ןָא ,ןיימש רע טביילב ןפלָאהַאבמוא ןוא

 .טדנעוועג טציא רעטסינימ-סנירק ןיא זיא סע

 ,דייל םיא טומ סע ,ןייז לחומ טשינ ןָאק רע

 ,ליפוצ ןיוש ןענייז ןריטרעזעד יד

 ! רעמ ןבעגרַאפ טשינ ייז ןָאק ןעמ ! ףוס א

 !ליוװ סע רעוו ןפיולטנַא ךָאד םעוו ,ָאי ביוא

 ,רעטש ןייק ָאטשינ ףיוא זיא ,ףָארטש ןייק ָאטשינ

 .רעצ ןיא טייטש ,ןלדתש רעד ,דיי רעטלַא רעד

 ,טרירפרַאפ םיא ןיא טולב סָאד ,טיוט םעד טעז רע

 ,רזג רעד טריפענסיוא םרעוו גָאטרַאפ ,טסייוו רע

 : טרילעּפַא ןוא טומ טימ ןָא ךיז טמענ רע

 ,ךייא טימ טפערט'ס ,טקידלושטנַא ,רָאפ ךייא טלעטש ,ַא

 ןעז ךייא טעב יז ,טברַאטש עמַאמ יד ,טרעה ריא

 .ךיילנ ַאד ברַאטש שטָאכ ,יירפ טשינ טזָאל ןעמ ,ָאד ןוא

 ?ןעשעג ךייא טימ טלָאװ ,טלָאמעד ,ריא טכַארט סָאװ

 ,ףיוא טכייל טנעדיזערּפ םענופ םינּפ סָאד
 ,בייל א יו עווירג רעד םימ לסיירט א
 .ףױרַא טקוק ןוא ףיט ןוא גולק טלכיימש רע
 ,"בייא טסענַא, --- טושּפ ןוא טסָארּפ רע זיא טציא
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 ,םיונ סמענעי ןוא ןייּפ סמענעי טםימ טליפ רע
 : רימ ראמערקעס םוצ וצ רע טפיול ךיג
 .םיוטמ ןופ טנַאה יד ּפָא טלעטש םארגעלעט ןייז
 ! רימרעזעד ןייק טשינ זיא ןוז ןימ אזַא

 ,טסואוורעד ןלָאקניל ךיז טָאה ןרָאי ךָאנ
 ,טכַאלש רעסיורג רעד ןיא ,רָאברַאה דלָאק ייב זַא
 ,טסורב ןייז םורַא ןָאפ א ןוא ,טעדנואוורַאפ
 ,טכַארבעג ךיז ןברק א רַאפ רענעי טָאה

 ,טגיוועצ םיא ןיא ךיז טָאה דיירפ עפימ ַא
 .טַאמ רעטוג ,רעקידתונמחדר ןייז רַאפ
 .טגיזעג טָאה ןָאינוי יד .ןעוועג טרעוו זיא'ס
 .טַאדלַאס ןשידיי םעד ךיוא דובכ ןוא

 רעלאעדיא ַא ,רעשידיי ַא

 קירבַאפ-רעקוצ עסיורג יד
 קירב רעגרובסמַאיליװ רעד רעטניה

 .טײצגָאמימ רעגיײזַא ףלעווצ טפייפ

 קרָאי-וינ ןופ ךיימ-חרזמ ןפיוא טציז ןוז יד)
 דלַאג ןסָאנעצ רעביא טסיג ןוא
 (.ןעלגיּפש עכאלפ טרעדנוה ףיוא

 ,ךיור ןבמולק עצראווש יד

 ,סנעמיוק יד ןופ ןצעז סָאװ

 טנעה-לוקסומ רעטנזיוט ךיילג

 טשטייבענסױרַא טרָאד ןופ ייז ןטלָאוװ

 + .רעכאוװש ןרעוו -- למיה םוצ

 ,עטעּפַָאל עשירטקעלע יד

 ןליוק עצראווש עביל יד טּפעלש סָאװ

 סיורַא סעקנילרעב יד ןופ זייוונדוּפ רענעצ

 ,ףױרַא קָאמש ןטניינ ןפיוא ךיילנ

 ןטפול רעד ןיא ןעגנעה טביילב

 ,ץלָאטש

 ,רערָאטעברַא רעטסואווַאב-ןסַאלק א יו

 טפאשלעזעג-עיצקַא יד זַא ,טסייוו סָאוװ

 .םיא טרימָאלּפסקע

 ךיימ ןטייז עדייב ףיוא ןקירבאפ ץלַא
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 עי

 .העש-גָאטימ יד םסיוא ןפייפ
 ,רעכעלקילג-סָאזנייא ןַא ךיא ןוא
 רעלַאעדיא א ,רעשידיי ַא
 קרָאידינ ןייק םופוצ ייג
 .קירב רענעסָאגַאב-ןוז רעד רעביא

 ,רעקיביולג ןיימ ,ןנָאז ריד סע וט ,יכדרמ ,ךיא)

 ,ןביולג רימ סע וט ,ייר ןייד ןיא ,וד ןוא

 ,ןיילַא ,לוכיבכ ,טָאה קירב עקיזָאד יד זַא

 ןטכָאלפעגפיונוצ טונימ רעיירפ א ןיא

 נערב-חרזמ ס'נָא קע ןייא טעּפעשטעגנָא ןוא

 גערב-ברעמ ם'נָא קע ןייא ןוא

 (.ךייט-חרזמ רעקרָאידוינ םענופ

 -- רעסַאװ ןפיוא ןטנוא
 ,סיוא ןעעז סָאװ ,ןפיש-ירעפ ייווצ
 ,ןטפיה עטיירב טימ רעבייוו יו
 .סעיציזָאּפ ערעייז ןטייב
 רעטסעקרָא ןַא טימ ףיש ַא
 ,דנַאלטרָאּפ ןייק ףױרַא טייג
 ךעלעמַאּפ םיוא ךיז טיירד ףיש-סגירק ַא
 .םי םענעּפָא םוצ םינּפ ןמימ

 ןעלגיּפש עריא ןופ עכעלטע טָאה ןוז יד)

 ,ףיש רעד ןָא ןכָארבעצ
 זייוונעלטיה ןוא זייווכעלנירק ןוא

 .(ףיש רעד םורַא דלָאג ןסָאגרַאפ

 ,ךייט ןרעביא ןפיש

 ,ןפיש יד רעביא קירב יד

 ,קירב רעד רעביא ךיא

 ,רימ רעביא סעוועמ

 לבישזיריד ַא ןוא

 עימעדַאקַא רעטנעָאנ א ןופ

 .סעוועמ יד רעביא

 ,טנעה ענייז ןקרַאטש םיא לָאז טָאג)
 ,ץעגייש ןגנוי םעד
 ,ןעילפ ןענרעלסיוא ךיג ךיז לָאז רע
 ,ןזעוועג טלַא רָאי א זיא רע ןעוו ,ךיז טָאה רע יו
 .(ןייג טנרעלעגסיוא
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 1891 ןיא ןריובעג

 1921 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג)

 רעטסימ טָאה ,ןגעוו יד ףיוא יינש ןפימ םעד ןוא רעטעוו ןטכעלש ןבילויב

 ,ןוז ןרעטלע ןייז ליבָאמָאמיוא ןופ לדער-רעדור סָאד ןבענעגועביא ןירג קעשזד

 רע ןַאק ,טסואוועג רע טָאה ,ןינעב ףיוא ,םיא ףיוא .ןביײרטנָא לָאז רע ,ןינעב

 ןפיוא רעכײרטנָא-סנאלבמא ןא ןעוועג טאהחעג זיא רע לייוו ,ןזָאלרַאפ ךיז

 | .טנַארפ

 -יוא םעניא ךיז ןבָאה ,ינעב ןוז ןייז ןוא ןיילַא ןירנ קעשזד רעטסימ ץוחַא
 רעטמכָאט עטאריײהרַאפ רעייז ןוא יסעב בכייוו ןייז ךיוא ןענופעג ליבָאמָאט

 ןופ קרָאיוינ ןייק םייהַא קירוצ ןרָאּפעג ןיוש טציא ייז ןענייז סָאד .םירמ

 -קעװַא ןוא זיוה ַא טפיוקעג טָאה ,ןירג רעטסימ ,רע ואוו ,?ַאקנַאטַאקַאהיקיעל;

 ןיא .רַאלָאד טנזיוט קיסיירד ןופ קעשט ַא "סיּפָא, ןיא "רעיָאל , םייב טגיילעג

 םענענייא ןייז ףיוא "דיד , רעד טמעראווענ םיא טָאה םיא ייב ענעשעק-םיווב

 טנַאקעג טינ טָאה רע סָאװ ,דיירפ עקידנריוי ַא -- ןצראה ןיא ןוא ,ןעמָאנ

 ָאד ,םענייא וצ ָאד ןדער ןייא ןיא טקירדענסיױא סָאד טָאה רע ןוא ,ןטלַאהַאב

 .ןעמַאזוצ ןעמעלא וצ רעדָא ,ןטייווצ ַא וצ

 ךיא בָאה -- ,םכח השעמ ןביוהעגנָא ,ץלָאטש ןָא טינ ,רֶע טָאה --- ,ונ ---

 זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ךייא בָאה ךיא ןעוו טרעפעפעגרעביא סעּפע טימ רשפא

 . . . ? אה ,זיוה ַא ןעזעג שטַאכ ריא טָאה ...? האיצמ עסיורג ַא

 מָאה -- םייקיאייפ-מפעשעג ןוא המכח סנַאמ ריא טימ ץלָאטש -- יסעב

 :ןַאטעג עלעצפיז א םורפ

 . ...!החלצה ןוא לזמ טימ ןייז רָאנ זדנוא לָאז סע ,רעסיז עטַאט ,יוא ---

 : טכַאלעצ ךיז טָאה קעשזד

 רַאנ ךיז גרָאז ,החלצה ןוא לזמ טימ ןייז טעוו'ס .יסעב ,ןייז טעוו'ס ---
 .!טינ

 -נָא רעטייוו יז זיא --- ! ןרעוו טרעטשרַאפ טינ רָאנ זדנוא לָאז סע זַא --
 .ןַאט ןעמורפ א ןיא ןעגנַאנעג

 : ןָאטעג יירד א קידלודענמוא ךיז טָאה קעשזד

 ?ןרעוו טרעטשרַאפ רָאג זדנוא סע לָאז סָאוװרַאפ --
 -עג עקידנענייוו 8 טעמכ יז טָאה -- ,ןטייצ ערעטיב ןָא ךיז ןביוה סע ---

 . . . ףגעוװ ,םקיירטס ןנעוו רָאנ טרעה ןעמ -- .טלמרומ
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 -- ,ןגָאלשעגרעביא ריא רעטכעלעג טימ קעשזד טָאה -- ? סָאד ,ָא --

 ןעמ זַא ,טביירש "רעּפיעּפ , רעד .יסעב ,ןגרָאז טינ ךיז וטסּפרַאד םעד ןנעוו

 .סרעכַאמ-"לבָארט , יד וצ ןָאט-םענ ַא טציא ךיז טעוו

 : ןגיױא יד ןַאטעג שיוו ַא טָאה יז .טזָאלענּפָא טינ ץלַא טָאה יסעב

 ףרַאד שטנעמ א ...ךיוא טנוזעג ןגייא ןייד עקַאט ,לקנַאי ,םעד ץוחַא ןוא --

 ..ךיז ףיוא "רעק ןעמענ,

 ןלעוו ,גנילירפ ןבעג טעוװ טָאג . . . !טײר-ָא ,יסעב ,טיײר-ַא ןייז טע'פ --

 ןבעל וצ תמא ןַא ףיוא ןבהנָא םרָאד טשרע ןוא ןעיצרענירא ןיהַא ךיז רימ

 .ןטָאבעג טָאה טָאג יו

 א ךיז טָאה קעשזד .זָאנ יד טציינשענ ןוא ןגיוא יד טשיוועג טָאה יטעב

 : ןפורעגסיוא טָאה םירמ רעבָא ,ענַארפ ַא טימ לז םוצ ןָאטענ דנעוו

 ןגיױא יד ןטלַאה רע לָאז ! ןביירט םיא זָאל ! ַאּפ ,טינ םיא עּפעשט ---

 ...1 "דואר , ןפיוא

 .ןצ-טנווָא םוצ ןניואוועגרעבירַא טַָאהעג ןיוש ךיז טָאה גָאט-רעטניוו רעד

 -עגנָא טָאה רעדיוו .טכיל-נָאט ןופ העש א יוװ רעמ סעּפע זיולב זיא ןבילבענ

 ןעמונעג ךיז ןבָאה סרעשיוו-ןביוש ייווצ יד ןוא ,יינש רעטכידעג ַא ןלַאפ ןביוה

 עטפושיכרַאפ יו רעטצנעפ ןטפלעה ייווצ יד רעביא קירוצ ןוא ןיה ןפרַאוװ

 םטיר ןקיסעמלגערמוא ןַא ןיא סעּפע ייברעד קידנעמורברעטנוא ,סרעכַאמנצנוק

 עקיזיר ייווצ יו ,ןדנור עבלַאה ייווצ זָאלג ןטעיינשרַאפ ןיא קידנשיווסיוא ןוא

 ...ןגיוא עטסוּפ

 ענדָאמ ַא ןסָאנעגנײרַא ליבָאמָאטיוא ןיא ךיז טָאה דלַאװג רעביא יו

 -נייא ןעמונעג --- טלעק רעד טימ ןעמאזוצ -- טָאה סָאװ ,טייקטקירדעג ערעווש

 ,ץענעג ןייא טרעחרעד ךיז טָאה סע .עקידנרָאפ יד ןרעפעלשנייא ןוא ןניוו

 עג םענ א ךיז טָאה רענייא רעדעי ןוא ,רעטירד א ןוא רעטייווצ א --- דלַאב

 ...ןטלַאה וצ םערַאװ ךיז ידכ ,ןירַא לטנַאמ ןייז ןיא ןערוננייא רעפיט ןָאט

 סָאװ-רָאנ רעד ןופ רענעדירפוצ ןוא רעטניילעגפיוא ןַא ץלַא ךָאנ -- קעשזד

 -ייווש רעקימורַא רעד ןופ ןדירפוצמוא ןעוועג זיא -- האיצמ רעטלדנַאהעגנייא

 ףוס א ןָא ןדער ,ןדער וצ רעגַאב א טַאהעג רָאנ רע טָאה טציא טשרע .שינעג

 ןופ רענייא רעדעי זַא ,רעבָא קידנעעז .ןעמעלַא טימ דיירפ ןייז ןלייט ןוא

 -לָאק-לטנַאמ ןייז ןיא טערונעגנייא ךיוא ךיז רע טָאה ,טלמירד החּפשמ רעד

 ענייז רַאפ .תובשחמ עליטש ענעגייא ענייז םימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא ןיירַא רענ

 ,ןבעל ןייז ןופ ןדָאזיּפע ןגָארט ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא ,ןגיוא

 ןָאמרעד א רָאנ יו ױזַא סעּפע .גנונעדרָא ןוא רדס םוש ןָא טצילבעגייברַאפ

 ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןוא ענר א ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ,ןפָאלטנַא ןוא ןַאטעג

 ...ןטלַאהעג סָאװ:רָאנ טָאה רע סָאװ ,םידָאפ גערב םעד ךוז שטָאכ

 -ליב יד ןטלַאהוצנָא טסיילפעג ךיז טשרע קעשזד טָאה ױזַא אקווד ןוא

 ןופ ןבָאה האנה טלָאװעג טָאה רע .ךינ ױזַא םידעפ יד ןזָאלכָאנ טינ ,רעד

 םינ ייז רעבָא ,ןעננורַאפרעד-סנבעל ענעסירענּפַא ,ענעגנַאגרַאפ ,עטייוו ענעי

 .ןטלַאהנָא גנַאל טנַאקעג
 רע ואוו ,ןלױּפ ןיא ,םייה רעד ןיא ךָאנ רוחב סלַא ןעזעג ךיז רע טָאה ,טָא
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 טנעה יד ןיא רָאנ םיא זיא סָאװ ,ץלַא טימ ןטפעשעג טריפעג ,טלדנַאהעג טָאה
 טלָאמעד זיא עכלעוו ,הלכ ןייז ,ןעלייב-עשעּפ ןעזעג רע טָאה טָא . . . ןעמוקעג
 -עד ךיז טָאה יז .דניק ַא יו רָאנ שממ -- ,עניד אזַא ,עקניראד אזא ןעוועג
 רעד ךָאנ טייצ קיטש ַא וליפא זַא ,םיא ראפ טמעשעג קראטש ױזַא טלָאמ
 ןענעקרעד וצ טשינרָאג ןיטולחל ןיוש עלייב-עשעּפ זיא טציא .ןיוש הנותח
 ןיא סואימ טינ רָאג זא ,עקירעמַא ןיא זיא יז טניז ךיז טפור יז יו ,יסעב ,יז
 ..לפַאנק עכיוה ףיוא ךיש יד טימ ןוא רָאה עטריברַאק ּפָאק ןטבראּפעג ריא
 ע ק ר ע כ ַא מ עצנַאג א זיא ןוא םיא רַאפ שילגנע רעסעב ןיוש יז טדער טציא
 ייב זיא ענעדיי רעקילָאמַא רעד ןופ סעּפע רעבָא . . . ?בָאלק-שזדירב , ריא ןיא
 ...ןייטשרַאפ וצ טינ ,טצפיז ןוא יז טצכערק -- סָאװ סעּפע .ןבילברַאפ ךָאד ריא

 ןטייוו א טָאה רע סָאװ ,ראפרעד חילצמ זיא רע זַא ,טביולגעג טָאה קעשזד
 ...םעיינ ַא וצ ןָאט םענ א ךיז ןוא טפעשעג א ןבעגוצפיוא ןעוו טסייוו ןוא קוק
 ַאד ןטפעשענ לסיב ןייש ַא ןפרָאװעגרעביא ןיוש םעד קנַאדַא עקַאט רע טָאה
 ..החלצה טימ ץילַא -- ןוא עקירעמַא ןיא

 רעבָא .עקירעמַא ןיא ןעוועג רעווש םיא זיא רָאי רָאּפ עמשרע יד ,תמא
 ,(ןפיוקרַאפסיוא ןופ ךעלטשער) ןשמַאר ןוא הרוחס-טינש ןופ טפעשעג סָאד
 -ענסורא ךיז טָאה ,וינעווע טיענמעב ףיוא קרַאמ ןיא טנפעעג טָאה רע סָאוװ
 יאדווַא ךָאנ טלָאװ רע ןוא .טמולחעג וליפא טָאה רע יוו רעסעב ןייז וצ ןזיוו
 ןוא המחלמ יד ןָא טינ ךיז טקור סע ןעוו ,םעד ןיא ןענַאטשעג טנייה זיב רשפא
 ןעוועג רעווש טושּפ זיא ןקעשזד רַאפ .רעטילימ ןיא ןוז םעד טינ טמענ ןעמ
 ...רעפיוקרַאפ רעד יא ןוא רעפיוקנייא רעד יא ןיילַא רענייא ןייז וצ

 ,רע ןוא ,עבטמ רעטונג ַא רַאפ למערק סָאד טפיוקרַאפ רע טָאה רעטעּפש
 ןכלעוו ןגעוו ,טפעשעג ןימ םעיינ ַא וצ ןָאטענ םענ א רָאנ ךיז טָאה ,קעשזד
 םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .וליפא טכַארטעג טינ ןבָאה סעדייז-רעטלע ענייז
 ...רעדיילקדןעיורפ עטצונעג טימ ןעלדנַאה

 זַא ,טרעכיזרַאפ טיא טָאה ,טפעשעג סָאד טעיַארַאנ םיא טָאה סָאװ רעד
 עקַאמ טָאה רע ?ןגָאז רע לָאז יאמלח ןוא .ןבָאה טינ הטרח ןייק טעוװ רע
 ןעמ ביוא זַא ,ןעזעגנייא ןײלַא ןכיגניא טָאה רע .הטרח עטסדנימ יד טינ
 ,רעטוּפ טימ טיורב רָאנ טינ סע זיא ,טפעשענ סָאד ןריפ וצ יוװ רָאנ טסייוו
 ץעגרע ּפָא טספיוק וד ...םענָאּפוק טדיינש ןעמ ואוו ,שממ קנַאב א עקַאט רָאנ
 טסגנעה ,ייז טסערּפ ,ייז טסקינייר ,םיוא ייז טסריטרָאס ,סעטַאמש לטניב ַא
 ןענינרַאפ טינ ךיז ןענַאק סָאװ ,ןעיורפ עמערָא ןוא ,רעטצנעפ ןיא סיױרַא ייז
 ...רעקוצ וצ ןנילפ יו וצרעד וצ-ןלַאפ ,טייחרעיינ לטנַאמ רעדָא ,לדיילק אזַא
 ןלעוװו ,טלעג ךס ַא טסָאקעג לדיילק ָאד טָאה טייחרעיינ זַא ,ןרעה רָאנ ןפרַאד ייז

 וצ ןעוו ןסיוו וצ רָאנ זיא רקיע רעד .ןמעב רָאנ טסעוו וד לפיוו ןלָאצַאב ייז
 ןעוועג קעשוד זיא ,םעד ףיוא ןוא ...ןֿפױק וצ ואוו ןוא ןפיוק וצ סָאװ ,ןפיוק
 מימ ןכיײלגרַאפ ןענַאק ךיז לָאז סָאװ ,רעטייווצ ןייק ןַארַאפ טינ זיא ,רעכיז
 -ערנרַאפ ױזַא טפעשעג סָאד רע טָאה ןכינניא ...טייקיאייפ ןייז טימ ,םיא
 יד יא ,בייוו סָאד יא ןעיצניירַא טפרַאדעג םעד ןיא ןיוש טָאה רע זַא ,טרעמ
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 ...ןוז ןרענניי םעד ךיוא ןוא רעטכָאט
 -- ,ליומ ןצנַאג ןטימ טלכיימשעג ןגידהאנה קעשזד טָאה -- ,זיא ױזַא --

 סעטַאמש עטלַא ןופ וליפא ןעמ ןָאק ,ּפָאק ןיא עקלאקעמס רָאנ טָאה ןעמ זַא
 . ןמיס א .סענָאּפוק ןדיינש ךיוא

 סָאװ ,"לצַאלַאּפ , סָאד ,זיוה םעד ןגעוו טנָאמרעד ךיז קעשזד טָאה רעדיוו
 .ןעמונעגמורַא שזַא םיא טָאה האנה עקידיירפ ַא ןוא ,טפיוקעגנ טנייח טָאה רע
 :רענעלּפ ןכַאמ ןעמונעג טציא רע טָאה ךיז ייב קנַאדעג ןיא

 ריא טימ וצניהַא ןבײלקרעכירַא ךיז רעטכָאט יד טעוו ךָאװ עקידנעמוק,
 רע .ןעניואוו טעװ רע ואוו סיוא טינ טכַאמ םעדייא ןוַאפ .דניק ןוא ןַאמ
 -ָאק ױזַא טקנוּפ "אקנאטַאקַאח-קיעל, ןופ טעוװ ןוא טנעגַא רעקידנזייר ַא זיא
 ןופ סע טוט רע יו ,ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא יד ןיא ןרָאּפסױרא ןענ
 סָאד ןלעוװ סָאװ ,סעכָאלעמלַאב יד ףיוא ןסַאּפּפױא טרָאד ןלעוו ייז .קרָאידוינ
 לָאז סע זַא ,ױזַא ןענעדרָאנייא סע ןוא ,ןבראפרעביא ןוא ןטכירראפסיוא זיוה
 טָאנ זַא ,וצ-גנילירפ םוצ ןוא ,ונ ...ןשינעפרעדַאב ערעייז ראפ טסַאּפעגוצ ןייז
 -ניהַא ןביילקרעבירַא ךיז החּפשמ עצנַאנ יד טעוו ,ןבעל ןוא טנוזעג ןבעג טעוו

 -ץפ יד ןיא , טציא זיא רע ןוא ןפלָאהעג ָאי םיא טָאה טָאנ ביוא םורָאװ ,וצ
 םָאװ ןָאט קוק א עקַאט רע טעוװ ייברעד .ןעניגרַאפ ךיז סע רע געמ --- ,"ןרעד
 .ענייז רעזייה יירד יד טימ טרָאד ךיז טרעה סע

 רעד ןיא ןָאטעג קוק ַא ןגיוא יד טנפעעג קעשזד טָאה רענעדירפוצ ַא
 טניפעג ןעמ ואוו קילב ַא ןּפַאכ וצ ידכ ,ליבָאמָאטױא םענופ ביוש רעקיטייז
 -עג ייז זַא ןוא ןסיורדניא לקנוט ץנַאג ןיוש זיא סע זַא ,ןעזרעד ןוא ,ןיוש ךיז
 .אפונ טָאטש ןיא ןיוש ךיז ןעניפ

 ...! םייח רעד ןיא דלַאב ןיוש ןענייז רימ !ןעקנַאד וצ טָאג ,ונ --
 -עג ,למירד םענופ טּפַאכעגּפױא יו ךיז עלַא ןבָאה גָאזנָא םעד-טָא ןופ

 ,ןרעב יד יו טקנוּפ --- ןַאד טשרע ןוא ,רעטצנעפ ןיא קילכ ןקיטייז א טּפַאכ
 ןערונסױרַא ןעמונעג ךיז -- ףָאלש-רעטמניוו ןגנַאל ןכָאנ ךיז וצ ןעמוק סָאװ
 ...ןצענעג ןעמונענ ןוא סױרַא רענלעק עמרַאװ ערעייז ןופ

 "עג טָאה קעשזד .רעווקס-ןָאינוי ןרָאפעגייברַאפ זיא ליבָאמָאטיױא רעד
 םעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ ךעלדער יד ףיוא קילב א טּפַאכ
 סייה -- ןּפמָאל יד ןופ ןײשּפָא ןיא ןעזעגסיוא םיא טָאה סע יו --- ןוא ,לקרַאּפ
 ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא קיסָארדרַאפ טָאה קעשזד .ךיז ןשיווצ טדערעג
 ,ןוז ןפיוא רעדָא רעטכָאט רעד ףיוא ַאד ןוא בייוו םעד ףיוא ָאד קידנקוק ,ןוא
 : ןעלמרומ זייב ןעמונעג

 םה ...!ץלא ךָאנ ןעוועקסיּפ ייז !עקירעמַא טינ ץלַא טלעפעג ייז ,ונ --
 5 דיי ַאזַא טלָאװ ,ךייא טעב ךיא ,ךָאנ ואוו ...! םינ ייז טלעפעג עקירעמא
 יו ,לצַאלַאּפ ַאזַא ןפיוק וצ ,ןבעל ַאזַא וצ ןנָאלשרעד טנָאקעג ךיז ,לשמל ,ךיא
 -אל יד --- ,ייז ןוא ,דנַאל ןדלָאג ַא ,דנַאל טשטנעבעג ַא ...? עקירעמַא ןיא ַאד
 -ענ טכַאמ יד רָאנ טלָאוװ ךיא ןעוו ,ךייא נָאז ךיא ...!לנָארט ןכַאמ ,םחלצוי
 ...רַאּפרעד ייז ךיא טלָאװ ,טַאה

 ..ּפעק יד טימ טלקָאשעגוצ גנומיטשוצ ןיא טָאה החּפשמ יד



 תר פא קהחצי
 1892 ןיא ןריובעג

 1912 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ר ע רפ

 ,ןַאמ ןצרעפ א ךָאנ ןוא דערפ ןוא ריא

 ; רעטערב ייב ןוא רעצעלק ייב ןטעברַא

 ,ןעק'מ רָאנ לפיוו סעציײלּפ יד ףיוא ןעמ טנַארט

 .רעכעה ןוא ץלא רעכעה רעטערב סעברוה ןסקַאװ

 ,קָאמאמאּפ ןופ ןגערב ףיוא ןטעברַא רימ
 ; ןיירא ףיש רעד טימ רעמערב ןעמ טגנערב
 ,קינייװ ךָאנ טָאטש רעד רַאפ סָאד זיא
 .ןאב רעד טימ טעכיוא רעטערב ןעמ טגנערב

 ,םיוא ןפיש יד ןוא ןענַאב יד רימ ןדָאל
 ; ןטַארדאװק ןיא רעטערב יד סיוא ןגייל
 ,זיוה א ןופ רעכעה רעטערב סעברוה זסקַאװ
 .ןטַאדלָאס יוװ ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא

 ,טיירב ןוא ךיוה ןוא טסעפ זיא דערפ
 ,ןעלסקא ענייז ןעיצרַאפ קירטמש יוװ ןרעדָא ןוא
 ,טיור זיא רַאה עמשטוק יד ּפָאק ןפיוא
 ,ןסקָאװַאב דרָאב רעטיור א טימ -- םינּפ סָאד ןוא

 -- ,אשמ עסיורג ַא ואוו ןוא ,ץַאלק רערעווש א ואוו זיא

 .ןעלסקא עטיירב יד טימ ןדערפ ןעמ טפור

 -- ,רעסַאו קימיוש א ףיוא יוװ ,ץָאלק רעד ךרוד טמיווש

 .ןסקַאו ןוא ץלַא ןסקַאו רעצעלק סעברוה יד ןוא

 : רעמיצ ןייז ןיא ןדַאלעגנייא לָאמנייא ךימ דערפ טָאה'ס
 : ריט רעד ןופ רעטצנעפ ןיימ טייוו םינ זיא'ס, --
 -- למיח לקערב ןייק ןעז טינ םעד ךרוד טפנעק
 ? ,, .ריִב טימ ךיז ןעקנירטרַאפ רימ ןלעוו
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 קעווא רימ ןבעל לקנעב א ףיוא ךיז ץעז'כ
 ,לּפעט ןעיײלעצרָאּפ ןופ ריב ןיימ קנירט ןוא
 -- ,טדערעג ױזַא טָאלג ךיז דערפ טָאה טשרעוצ

 .םעּפעשטרַאפ םענעגייא ןבעל ןייז ליטש םיצולּפ רָאנ

 ,טנעה עניימ ןעקנעב לדיר א ךָאנ, --

 .ןעגניזַאב רימ ךיז טליוו ןזיײא-רעקַא ןַא ןוא
 ,טּפמעטרַאפ רָאנ עניימ המכח זיא ייז ןָא
 ,רענניפ יד ןיא עניימ טייקנילפ יד טפָאלש סע ליופ ןוא

 ,ליומ טנפעעצ א טימ ןישַאמ-שערד ַא ץז ךיא
 ; ןסיב רעניילק ַא זיולב זיא םיא ייב ּפָאנס א
 ;ליוה ןשַָארדענסיוא ןעגנַאז ןפיול טייז ןייא ןופ

 ,ןםילפ עלופ רענרעק -- ןטייווצ ןופ

 ,לּפֶע עקידרעמוז יד ןקיטייצ ןמרָאנ ןיא

 ,יורג טימ טָאה ןקלָאװ ַא טמױזַאב דלַאוװ םעד

 -- ,טלּפַאצ ךיז ןלוקסומ ןיא דיירפ עליק ןוא

 .יוױמט רעקידגנילירפ יו םייווש רעד טקעמש סע

 ,רעטייר רעקידרעייפ ַא -- טיײגרַאפ ןוז יד
 ; טניוו ןקידנליק טימ ףיוא טמעטָא טנוװַא רעד
 -- םרעמייא עלופ טימ דלעפ ןופ ןָא ןעמוק'ס
 .יק עקידהרג-הלעמ ,עמַאז

 ,ןבױהרַאפ זיא למיה םוצ ךַאד רענירג ַא ,סיורג זיא בוטש יד

 .טכַאנ עקידנרעטש א ןיירַא טניר ןביוש ךרוד

 ,ןביולנ רָאנ טנעקעג לָאמַא ךיז טלָאװ רעוו

 . ... 3 טסַאג רעקירעביא ןַא ריא ןיא ןייז לָאז ךיא זַא

 -- ,ךס ַא ןיוש ןרָאי ןופ דנַאל סָאד ערעזדנוא זיא'ס

 ,הנתמ ַא ןדייז-רעטלע ןיימ סָאד ןעמ טָאה ןבעגעג

 ,ךייט ַא קיאורמוא טרעטפילפ סע -- זיוה רעטניה

 .הנבל רעד וצ םענרעבליז רעטייל טימ טכיירג ןוא

 ,ןלַאפַאב שינעקירט א ערעזדנוא טנעגעג זיא

 ; דמַאז א יוו ךיז טביוטשעצ דרע עטעפ טָאה

 ,ןלַאפ ןביוהעגנָא רעננוה ןופ יק ןבָאה'פ ןעוו ןוא

 .קנַאב רעד וצ טנכשמרַאפ דלעפ ךיא בָאה
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 ימ רערעווש טימ --- ייווצ יצ ,רָאי ַא : בָאה'כ טנכערעג
 ; ןגרָאב יד ןעמענּפָארַא דלעפ ןגייא ןופ
 ,ימ ערעווש ןרָאי ןביז ןיוש ךיז ןּפעלש סע
 ,ןגרָאמ םוצ זיא טנכשמרַאפ טנייה רעדעי רָאנ
 -- ,ךָאװ רערָאג ןופ ימ רַאפ גירק'כ ןעוו גָאט ןיא
 ; רעייפ ןטימ יו ךיג סָאד טרעוו ןדנואוושרַאפ
 ,ךַאנ קידלוש ייז ןיב ןוא קעװַא ץילַא ביג'כ
 ואוו ץעגרע ןוא
 בוח א ךָאנ זיא
 רעקניניילק א
 . . . םעיַאטרַאפ

 -- ,ןעמוקעג זיא ןלָאצ ןופ טייצ יד ןעוו ןוא
 ! ? םיונ ןייד טימ ןלָאצַאב קנַאב ןעד טסנָאק
 ,ןעמונרַאפ רימ ייב ץלַא טרָאד ייז ןבָאה
 . . . יורטש רעטשערדעגסיוא רעטצעל רעד זיב

 ,ןדיז ןיא טלַאה םעברַא יד גָאט ןצנַאג ַא

 ; ןַאבַארַאב ןופ טיורש םימ טָאטש יד טשיור סע

 -- ,רעדימ א טכַאנייב םייהַא םוק ךיא ןעוו ןוא

 .ןַאב רעקידנפיול ןופ גנולק ןעור םינ טזָאל

 ,ןעגנאז עקידנגיו רעדלעפ עמיירב ןייק טינ

 ;ןעזרעד טייקיטכיל טימ טרעשַאב גיוא ןיימ זיא

 ,ןעגנאפעג ָאד ןכיוה סנעמיוק ןבָאה'ס

 ,טמעלקרַאפ דרע-עמַאמ ןסלער ןבָאה'ס

 : רעדער יד יו עניימ ןגעוו ךיז ןרעטנָאלּפרַאפ ױזַא
 " , , , ?ליונק א ןוֿפ רעטנָאלּפ םעד ןָאק רעוו ןעלקיוופיוא
 - ןדייר ןיא ץלַא ןטלַאהעג דערפ טָאה ױזַא
 . . . לֹוק ןקירעיורט ,םענּפירכ ַא טימ

 ,לסקַא ףיוא טניילרַאפ ּפָאק ןציז ױזַא ךיא ביילב
 .טכַארטרַאּפ-קירעױרט ןציז ױזַא ךיא ביילב
 ,ןעקסַאילב ,ןרירעמעש ןגיוא --- ןדערפ ייב רָאנ
 . . . טכאנ רעד ןיא ןרעמש עיולב יד יו



 ןאמרעב עש טגיּפ
 1892 ןיא ןריובעג

 ץינרָאפילַאק ןיא טבעל

 טלכיימש סָאװ רעד

 ,םינּפ םענטעמרַאּפ ןייז ןיא שטיינק א זיא רָאי סעדע
 .טיוה רעזָאלמולב ןייז ןיא בלַאפ ַא זיא טייצ עדעי
 -- םנגרָאברַאפ ַא טכיל ַאזַא גיוא ןייז ןיא טנייש סע רָאנ
 . . . םיױט םענופ לעווש םייב ךיוא דיירפ אזַא ןַארַאפ

 -- ,ןעייפאק-לקנוט ןיא ,ןעקנעש ןיא םיא טסעז וד

 -- טניירפ ןייז רעדעי זיא'ס -- רעלעק ןיא ןוא גָאר םייב

 ,ןטלארמשעצ ַא טרָאװ א ,לכיימש א ןדעי רַאפ

 .טניישעצ ךיז גיוא ןייז ןיא טכיל ַא ןדעי רַאפ

 . . . טנלע רערעטיב ןיא טפַאשטניירפ אזַא ןַארַאפ
 . . . םיױנ ןוא םעמוא ןיא טפַאשביל אזַא ןַארַאפ
 -- סננרָאברַאפ ַא טכיל ַאזַא גיוא ןייז ןיא טנייש טָא
 ? טיומ םוצ קזוח א ?ןבעל םוצ עדָא ןַא

 ,ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טינ טקנעדעג רענייק
 ,סָאװרַאפ טינ סייוו'מ ,ןענַאװ ןופ םינ סייוו'מ
 - - ,קיבייא ָאד זיא רע ןוא ,קיביײיא זיא ארדיקס

 ,סָאגעצ-ןלארטש א סנייז ניוא ןיא קיביײא

 ,ןטסיוו םעד ןיא לָאמַא טרָאד ייברַאפ םיא וטסייג
 ,ץרַאװש ןוא רעטצניפ סָאװ ,םוהת ןכעלשטנעמ ןיא
 ןטסימ ןופ םעטָא רעד ריד טּפַאכרַאפ סע ןוא
 -- ץרַאה ןייד ןיא ףיוא טייג ןויזב ןוא

 ,ןגיוא ענייז ןיא לַארטש םעד ,ןטלַא םעד וטסעזרעד
 ,טימעג ןייד טכייל טרעוו ,ךיז טָארט ןייד טלנילפעצ
 ,ןביולג רעד ןשָאלרַאפ טשינ ָאד ךיוא
 ,דיל ַא ןיא דיירפ יד ןעגנוזעצ זיא ָאד ךיוא

 . םבפ-
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 נָאר םייב לדיימ סָאד

 ,רוכיש א רעטַאפ ןיימ זיא ןעוועג
 ,ןעמַאמ יד יא ,ךימ יא ןנָאלש טנעלפ
 ,לקינ ןדיווטעי ןעמענוצ ןוא
 .ןעמאזוצ ןענידראפ ןנעלפ רימ סָאװ

 ,ןֿפָאלטנַא ךָאד םיא ןופ ךיא ןיב ,ונ

 -- םערוט ןייז ןיא גנוי ַא טימ קעװַא
 ,ןגָאר יד ףיוא ָאד טָא ךיא יימש טציא
 ,םערומש ןיא ,ןטלעק ןיא ,ןציה ןיא

 ,רוחב םעד ,םיא סָאה ךיא יוװ ,טָאג ,ָא

 ! עטאלג ענייז דייר יד ןוא םיא

 ,ןגָאלשעג ךימ טיוט םוצ לָאמ ןייא טינ

 .ץטמַאט ןיימ ךימ טָאה'ס יו ,רעגרע דךָאנ

 ! קנעדנָא ןייז ןטלָאשרַאפ -- עטַאט ןיימ

 . . ..עמאמ רעד ךָאנ לָאמַא ךיז טקנעב רימ

 ,רעדניצַא רָאנ זיא יז ואוו סייוו רעוו

 : ,אמתסמ ,ָאד ךיא יוװ ,ןנָאר ףיוא

 | קרָאיוינ ,רעוויר-טסיא םייב -- שיק .מ



 וו ָאקונַאכ .ל
 1892 ןיא ןריובעג

 1914 ןיא ץקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קירבַאפ ןווימָאמָאקָאל רענָאטסידע יד ןיא
 (טנעמגארפ)

 ,גנַאל ןיא טכַאנ יד .רעגיײזַא יירד זיא סע ..2
 יד ןוא .רעדער רעטנזיוט טימ ךיז ןעיירד .ןּפַאלק ,ןשיור ןענישַאמ יד

 ןייז ןיא רעדעי ,ןפיול ,טפַארק רעטסואווַאבמוא ןַא ןופ יו ענעגירטעג ,רעדער

 ןליו םעד טגלָאּפ ,רעגייטש ןייז ךָאנ רעדעי ,גנוטכיר רעטמיטשַאב-סיוארָאפ

 ,טכאמ-סיורג םימ טשרעה סָאװ ,ןצימע ןופ ןצעזעג יד ןוא

 -ביירט עקידנפיול יד ךרוד ןעלקניפ ךעלּפמעל עשירטקעלע רעטנזיוט

 ןיא ,םורַא ןפרַאװ ןוא ,רעדורעג ןוא ןּפַאלק םעד ןופ ךיז ןעלסיירט ,סנעמיר

 םעד ןיא .ןייש ןקידרעטיצ רעייז ,ןשטנעמ ןוא ןרעייפ ,ןזייא ןופ םָאַאכ םעד

 סנקלָאװ עצנאנ ןעלקניוו עלַא ןופ ןוא ליד םענדורב ןופ ךיז ןביוה ןנעקטנַא ןייש |

 ,לַארטש ןדעיֵא םימ ביוטש רעד ךיז טלגנַאר .ךיור ןקידנעקיטש ןוא ביוטש

 ,לּפענ ַא טימ יו ,טפול יד ןָא טליפ ןוא רעטכידעג םרעוו ,ךיז טײרּפשרַאפ

 -יױוררַאפ םימ ,סעטנַארט עטלַא עקיצומש ןיא ענענָאטעגנָא ,ןשטנעמ יד

 ןיא ,סנטָאש יו ,ךיז ןנעװַאב ,ןרעדנַא םוצ רענייא עכעלנע ,רעמינּפ עטרעכ

 ןֿפ ןופ ןשטנעמ וצ ךעלנע ןגייווש רעייז ןיא ןענייז ןוא טייקלקנוט-בלַאה רעד

 ,םלעוו רעטנַאקַאבמוא ,רעדנַא

 ? טכַארבענפיונוצ רעהַא ייז טָאה רעוו ןוא ?ןשטנעמ יד ןענייז רעוו

 !עניימ רעדירב עביל ,עניימ רעדירב ---
24 
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 -ניא רענייזַא סקעז זיב טנוװָא ןיא רעגייזַא םקעז ןופ ןטעברַא רימ - .-

 .העש ףלעווצ --- ירפרעד

 .שער רערעווש רעד ּפָאק ןיימ ןיא ןּפַאלק וצ ףיוא םינ טרעה העש ףלעווצ

 -דַאמ א ץירַאה סָאד ןּפוצ וצ ןוא ןגָאנ וצ ףיוא טשינ טרעה העש ףלעווצ
 .קיטייוו רענ

 ,ךיור ןוא ביומש ,ןזַאנ עקידנקיטש רעּפרעק ןיימ ןסערפ העש ףלעווצ

 ןוא טרעטַאמ סע ןוא ,ןוורענ עקנארק יד ףיוא םידש ןליּפש העש ףלעווצ

 טמענ ןוא ,רעּפרעק ןדימ ןיימ קידתונשקע טרעגַאלַאב ,ףָאלש רעד טצייר סע

 .רעגניפ עטרַאצ טימ יוװ ןגיױא יד ףיונוצ טפעהַאב ןוא ,סמערָא עכייוו טימ םורַא

 טכאו ןוא רעקיטכעמ א רעצימע רימ רעביא טייטש העש ףלעווצ ןוא

537 
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 ,רעק ןוא ריר ןדעי ןיימ רעביא
 --- .העש ףלעווצ
 ,האנש ןייז וצ ץענערג ןייק טינ טָאה סָאװ ,רעצימע : ךיז טכוד סע ןוא

 ץַאלּפ ןייז ףיוא ןדעי זדנוא טלעטשעצ ,רעהַא ןבירטראפ ןעמעלַא זדנוא טָאה
 ,רעדער יד יוװ ,עלַא רימ ןוא ,סרעמַאה ןוא ןרעייפ יד וצ ,ןענישַאמ יד וצ --
 ןייז ,ןליוו ןקרַאטש ןייז םיוא ךעלרע ןוא םוטש ןגלָאפ ,סעשטָאלק ןוא םריג
 | . . .ןליוו ןקידתונמחרבמוא

 ?דש א ?טָאג ַא -- ?רע זיא רעוו -- :טכַארט ךיא
 לּפמעטש ןרעווש ןייז טםנײלעגנפױרַא טָאה סָאװ ,רעד טָא ,רע זיא רעוו

 טרימש ןוא ,ןבעל ןופ טּפַאז םעד סױרַא רימ ןופ טקירד ןוא ,ןליוו ןיימ ףיוא
 ? טולב ןוא סייווש ןיימ טימ ןענישַאמ ענייז ןופ רעדער יד

 ,ןיישנוז ןוא גָאט םעד קעװַא רימ ייב טביור סָאװ ,רעד טָא ,רע זיא רעוו
 ,םייה יד ןעניאור ןיא טלדנַאװרַאפ ןוא טכַאנ רעד ןופ ןדירפ ןוא ור עפיז יד
 | ? םייה ןיימ

 טלָאװ ,ןגיוא עניימ םימ םיא ןעז ןוא ,זיא סָאד רעוו ןסיוו ךיא טלָאװ
 א יװ ,ןרָאצ ןקידשואי ןיימ ןיא ,ףַאלקש ַא ןופ םעכ ןיימ ןיא רשפא ךיא
 ןוא יוֵרפ ןיימ רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןעמענ המקנ ,ןקוצרַאפ םיא ,היח עדליוו
 -ַאק יד ןיא עטרַאּפשעגניײא ןוא עטרַאנרַאּפ שירעטעררַאּפ עלַא רַאפ ןוא ,דניק
 יד ,הללק א יו םלָאװ יירשעג ןיימ ןוא ,שינרעטמצניפ ןוא ךָאי ןופ ןטַאמעז
 : םלסיירמעגפיוא ןעלמיה

 ...!רעדרעמ ...!רעדרעמ --
 -קניוו ערעטצניפ עלַא ןופ ןטלָאװ ,ףור 8 ףיוא יו ,יירשעג ןיימ ףיוא ןוא

 סנקלַאװ ערעווש יו ,ןעייר עצרַאװש ןיא ךיז ןעיוב ,ןפַאלקש יד סױרַא ןעל
 ;; י אנוש םעד ףיוא ךיז ןקורנָא

 ט

 האנש טימ ץרַאה ןיימ ןָא ךיז טדניצ ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ןטונימ ןיא - - .

 וצ טפור ןוא ,ןרעדָא יד ןיא ןטולב יד םדניצ ןוא טנערב ןוא ,אנוש ןיימ וצ
 .סעסיורג וצ ןוא סקיליײה

 לַאזקיש ןרעווש ןיימ ןופ טינ ,ןיינ . . . ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ןטונימ ןיא

 .ןרָאצ ןיימ ףיוא טמַאלפ ןדייל עניימ ןופ טינ ןוא ןרָאבעג רעצ ןיימ טרעוו

 רעד רעטנוא ךיז טגיוב סָאװ ,רעדורב ןיימ ןופ ןרָאצ ןוא רעצ רעד זיא סָאד

 -פױרַא שירעגירטאב סעציילּפ ענייז ףיוא ןבָאה תורוד סָאװ ,טפַאל רערעווש

 ..ןרָאי רעטנזיוט ךרוד טולב ןוא סייווש ןיא ןגָארט ןפייהעג ןוא ,טרעדיילשעג

 רעטמצניפ ןוא ךיילב זיא םינּפ ןייז .רעמַאה-דימש םעד ייב טייטש רע

 .םייווש ןצראװש טימ טרימשרַאפ ןוא טרעכיוררַאפ ,טכַאנ יד יו

 ,טסורב ןיא סיוטש א -- ּפַאלק רעדעי .טּפַאלק ןוא טּפַאלק רעמַאה רעד

 ,ןצרַאה ןיא דנואוו ַא -- ּפַאלק רעדעי

 םרעדנוה ךָאנ !טָאנ :ןזייא רעטילנעגנָא ןַא רימ ּפָאק ןיא טנערב סע

 ,ןלַאפ טעוװ רע ןוא -- ּפעלק טנזיוט ךָאנ ,ּפעלק
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 טסורב ןופ סױרַא טיצ ןוא ףוס א ןָא ךיז טיצ ,ךיז םיצ ,גנַאל זיא טכַאנ יד
 . . . תוחוכ לסיב עטצעל סָאד

 ? ןפלעה םיא ךיא לָאז יו

 ירעוַאב רעד ףיוא
 (טנעמגארפ)

 טכַארברַאפ רע טָאה ָאד .ירעואב רעד ףיוא ןרָאװעג ןריובעג זיא קרַאב

 -נעלריא יד ןוא ןהכרב דיי רעד ,ענייז ןרעטלע יד זיב ,טייהדניק עטשרע ןייז

 םיא קידנזָאלרעביא ,ןברַאטשעגקעװַא רָאי ןייא ןיא סעּפע ןענייז ,עיוג עשיד

 עטשרע ענייז רעבָא ,ןסענרַאפ רֶע טָאה ןרעטלע יד .סָאנ רעד ףיוא טעמכ

 .ןורכז ןייז ןיא ןרָאװעג טצירקעננייא קיבייא ףיוא ןענייז ירעואב רעד ףיוא ןרָאי

 יו ,ןרָאי-רעדניק ענייז ןופ רעדליב ןעז ןוא ןניוא יד ןכַאמוצ טנַאקעג טָאה רע

 ,ירעוַאב רעד ףיוא ןײנסױרַא טנָאקעג טָאה רע ,רעמ ךָאנ ;ןַארקע ןא ףיוא

 ןעז ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ואוו ,לסענ םעד ןיא לסיבא ןעווערעקראפ

 .דליב עקיבלעז סָאד

 -ָאטש-ייװצ עלעקלנוט ,עניילק יד ,לָאמַא יוװ ,ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז סע

 ןופ טרעכיוררַאפ ןיא ןיואװש ןענייז טנעוו יד ןופ לניצ יד .ךעלזייה עקיק

 -נַאלג טנעוו יד ןענייז ,רעטצנעפ ייר רעטשרע רעד רעטנוא ,ןטנוא .טײקטלַא

 -ץנסיוא ןוא טצירקעצ ,טנעה ןופ גנורירַאב רעקירעי-גנַאל ןופ קימיוק-קיצ

 ,טסיימ ןשיווצ ,סַאנ ןטימניא .רעדעפיילב ןוא דיירק טימ ןבירשרַאפ ,טכײַאק

 טלקײקעגמורַא ךיז ןבָאה .ךעלרעדניק עטעשזרומרַאפ טלקײקעגמורַא ךיז ןבָאה

 ,רַאוטַארטמ ןופ ןייטש ןקידורב ןפיוא ,עסעוורָאב ,ךעלעבייל ץעליוה יד טימ

 ןוא עלימש .ךעלהיח עקניניילק יו ,סַאג ןופ קורב ןשיווצ ךעלעבירנ ןבָארגעג

 | ,עטזָאלרַאּפ
 ַא ,טעּפמיא םענדָאמ ַא טימ ,ּפנילצולּפ טנַאקעג ןבָאה רעדניק יד טָא ןוא

 ,ירעואב רעטיירב רעד וצ ןפיול ךיז ןזָאל ןוא טרָא רעייז ןופ ךיז ןָאט ּפַאכ

 -ץמיטש עקידנענייוו-בלַאה ,עקידהענכה טימ .רעייגייברַאפ ייב ינעּפ ַא ןטעב

 : טלטעבענ ןוא ךעלטנעה עקיצומש יד טקערטשעג רעדניק יד ןבָאה ךעל

 !ינעַּפ ַא ביג !ינעּפ ַא ביג !ינעּפ ַא ביג --

 -ניק יד ןגעלפ ; ךיז קידנקוקמוא טםינ ,ןייגייברַאפ ןגעלפ ערעגרַאק יד

 ןוא קָאלב ןבלַאה ַא ,ךעלטנעה עטקערטשעגסיוא טימ ץלַא ךָאנ ,ןפױלכַאנ רעד
 | : ןטעב םיטש רעקידנענייוו רעקיבלעז רעד טימ

 !ינעּפ א ביג !ינעּפ ַא בינ ,רעטפימ --

 ןקירדפיונוצ ייז ןנעלפ ,ינעּפ יד ןפרָאװענוצ טָאה רעצימע רָאנ יו ןוא

 רעד רעביא לענש ןפיול ,ןפיול ןוא ךעלרעגניפ עקידרעטיצ עניד יד טימ יז

 -9וו ענעדָאלעגנָא עסיורג ןופ רעדער ערעווש ןשיווצ ךיז ןביילקכרוד ,סַאג

 ,ןטנוא רעדער ןופ ּפאלקעג ןוא למוט ןיא ,ןליבָאמָאטיוא-טכארפ ןוא רענעג
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 ,ןטלַא םעד ןופ למערק ןעמערָא םוצ ןעמוקוצ ןנעלפ ייז זיב ,םורַא ןוא ןביוא

 -וצ טםברַאפענ ַא ףיוא ינעּפ יד ןבענסיוא ןוא ,עקלומראי רעד ןיא ןדיי םעד

 רעד טנקירטעג טָאה סע סָאװ ןופ ןוא רעטיב-ךעלסיז ןעוועג זיא סָאװ ,לרעק

 .ןעקנירמ טלָאװעג ךיז טָאה סע ןוא ןעמונ

 ,ןשטנעמ ךס א ןעננַאנענמורַא ןענייז ירעוַאב רעד ןופ ןרָאוטַארמ יד רעכביא

 טימ ,ןשטנעמ עדמערפ ןעוועג ןענייז ייז .לקנוט ןעוועג זיא סע לַאזקיש סעמעוו

 טקוקעג קידנעטש ןבָאה ןניױא ערעייז .רעמינּפ ענעסקָאװַאב עטסנרעדזייב

 ןָאמ גיונ א ,קידנעייג ,ךיז ןנעלפ ייז .ןכַאז ןוא ןשטנעמ ייברַאפ ,דרע רעד וצ

 ןענייז קידנעטש ןוא ,ןעלמעב ןוא ןקור םעד קידהענכה ןניוב ,רעייגייברַאפ וצ

 ,רעמוז ייס ,רעטניוו ייס ,סענעשעק יד ןיא טקורראפ ףיט ןעוועג טנעה ערעייז

 .עבטמ רעניילק רעד ךָאנ טנָאיעג ירעוַאב רעד ףיוא ךיז ןבָאה עלַא ןוא

 טימ ןָאמ וצ סָאװ ,טסואוועג טינ ןטלָאװ עניילק יד .עניילק יד ןוא עסיורג יד

 עסיורנ יד ךיוא ןטלָאװ אמתסמ ןוא ,ינעּפ א ןופ רעסערנ זיא סָאװ ,עבטמ א

 עסיורג יד .לקינ א ןופ רעסערנ ,עבטמ א טימ ןָאט וצ סָאװ ,טסואוועג טינ

 ןליפרעד רָאנ ןגעלפ ייז יו .תונשח עקיבלעז יד טָאהעג ןבָאה עניילק יד ןוא

 -ץנ ךיז ייז ןנעלפ ,טנעה עטמעלקרַאפ יד ןיא עבטמ דעד ןופ טייקטרַאה יד

 ןופ רעפוקרַאּפ םוצ ןפָאלעג ךיילג ןענייז עניילק יד .יז ןבענוצסיוא ןלייא ןעמ

 טָאה סָאװ ,עוואק רעצרַאוש רעד וצ ,קנעש םוצ -- עפסיורג יד ןוא ךעלרעקוצ

 -יילק רעד וצ ןעוועג זיא תורכש ַאזַא .רעװַאשז ןוא טײקטלַא טימ טקעמשעג

 ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ריא ךָאנ שינענָאי עקידנעטש אזַא ,עבטמ רענ

 ןצונוצסיוא רעלענש סָאװ גנַאלרַאפ ,רעשיטָארע טעמכ ,רעכעלקנערק אזַא|

 ,רעטסוּפ רעד ףיוא רעטקידיילענסיוא ןַא ,רעטיײרפַאב ַא רעדיוו ןביילב ןוא יז

 .סאנ רערעטצניפ ןוא רעזָאלניז

 אזא ןוא ,דניק א ןעוועג זיא קראב ןעוו ,לָאמַא סאג יד ןעוועג זיא אזַא

 .םינּפ ריא ןטיבעג ךיז טָאה קינייו רעייז .טציא ןעוועג סָאג יד ךָאנ זיא

 ןוא ירעוַאב רעד רעכיא ןיײגוצמורַא טַאחעג ביל רעייז קרַאב טָאה רַאפרעד

 טָאה םיא ןוא ,ךעלרעדניק עטלגָאװרַאפ יד ןכוזפיוא טגנעלפ רע .ןטננעג עריא

 מימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ענייז םירבח ענעי ץלא ךָאנ ןענייז סָאד זַא ,טכודעג ךיז

 ,ייז ןעוו ,טריּפשענכָאנ ייז טָאה רע .ירעוַאב רעד ףיוא טרעגלַאװעגמורַא םיא

 םימ ןענַאק ןשיווצ ,םנטסַאק ןשיווצ ןכָארקעג ןענייז ,ךעלמיבנג עקניניילק יו

 -קעװַא דרע רעד ףיוא ךעלעגייא עקיציּפש יד םימ קידנכוז ,טסימ ןוא לַאפּפָא

 טכיילשעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןעגנאגעגכָאנ ייז זיא רע .םיצפח ענעפרָאװעג

 ,ןעמַארק-זייּפש ןופ רעטצנעפ םורַא טירט עשיבנג ,ענעטסָאמעג ,עליטש טימ

 ןקיטסננַא טימ טקוקעג ןבָאה ךעלעגייא ערעייז .טכורפ טימ ךעלענעוו םורַא

 ,רעצ ַא ןוא טעמוא רערַאבטסיירטמוא ןַא טבעוועג ךיז טָאה םורַא ןוא ,רעגנוה

 ךיז ןלעמש ,סאג ןופ ןייטש ןקידורב ןפיוא ןכוזפיוא ייז טגעלפ קרַאב

 םעד ןיא ,סַאג ןופ לַאּפּפָא םעד ןשיווצ ןליּפש ערעייז ןקוקכָאנ ןוא ייז רעביא

 ,םיא וצ ןפיולוצ טםעוו ייז ןופ רעצימע זיב ןטרַאװ ןוא ,םירוכש ןופ ץעכערב

 -ירג רעקידנעלטעב א ןיא ןעמירקסיוא ,לטנעה קיצומש .,רַאד ןייז ןקערטשסיוא
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 :ךעלענייא יד טימ ןצנַאלנ ןוא לכעליימ סָאד עסַאמ

 !ינְעּפ א ביג ! ינעּפ א ביג --

 םיא ןגעלפ רעדניק יד .סינעּפ ענייז ןלייט ןביױהנָא טנעלפ קרַאב ןוא

 ,סינעּפ יד ןבעגסיוא למערק םוצ ךיז ןָאמ זָאל א עלַא םעדכָאנ ןוא ןעלגנירמורַא

 רעד רעביא .ירעואב ןעוועג זיא םוטעמוא .רעטייוו ןייג טנעלפ קרַאב ןוא

 -ירעגנוה רעד טנַאּפשעגמורַא טָאה םומעמוא ,סאג רעד ןופ גנעל ןוא טיירב

 ןיא ןעוועג זיא רע .ירעוַאב רעד ןופ טסייג רעטלגָאװרַאֿפ ןוא רעזייב ,רעק

 יד ןיא ןעוועג זיא רע .רעזייה-עוואק יד ןיא ,ןעקנעש יד ןיא ,ןעמָארק יד

 ץקידארומ ,תוישעמ ןרָאװעגנ טלייצרעד ןענייז םיא ןופ .ןשטנעמ יד ןופ ןקילב

 ןוא תוישעמ יד ןלייצרעדרעביא טנַאקעג טָאה רעוו ןוא .עכעלרעדנואוו ןוא

 ןיײלַא ןוא רעדיל יד ןעגניז טנעקעג טָאה רעוו ? ןרערט זיכ ןרעוו טרירעג טינ

 ? לוק ןייז טימ ןָאט רעמיצ ַא טינ

 יעװבָאס רעקרָאיינ ןופ ּפערט יד ףיוא ץזָאלמייה -- ןַאמזייר ּפיליפ



 ןיילק הימהנ
 1892 ןיא ןריובעג

 1906 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ק רָאי-ויג

 (טנעמגַארפ)

 ,דנַאל ַא -- טָאטש ַא
 ,טלעוו א -- טָאטש ַא

 ,ןזיּפש ענעלָאטש רעגַאל ַא

 .ןעלגעז ענלמרימ עטָאלּפ ַא

 סערַאמכ ענעדָאלעג-ליורג ןרעכעלעצ רענרעה ענייד

 .ןמעהנַאמ ןופ ןייטש םעניא ןלָאט ןסייר סיפ ענייד ןוא

 ,םיקחרמ ןעמורב ןעמָארטש ענייד ףיוא
 .ןגערב עטייוו ןסירג

 ,ןֿפרַאה ןענייז ןקירב ענייד

 סעיגעלע ייז ףיוא םיוא ןליּפש ןטניוו
 .ןפרַאװעג ןרעפַאװ ענייד ןיא ךיז ןכָאה סָאװ יד ןופ
 ,ןעלּפמעט יו ןעמָארק ענייד
 .ןעמָארק יו ןעלּפמעט ענייד

 ,ןייוו םימ לופ ןרעטלעק ענייד = 7
 : םיורב טימ לופ סרעלכייּפש ענייד
 ,טיפָארּפ ןופ לַאוװינרַאק ַא

 / .טיונ ןופ לאנאכקאוו א
 ,ןלָאמ ןלימ ןענָאילימ
 ,ןבלימ -- ןשטנעמ ןענַָאילימ
 ,ּפָאק ןרעביא ןכעלטיא טגָאלש טנלע רעד ןוא
 ,ןבעל קידייל ןייז ףיוא ןיילַא טנייוו רעכעלטיא ןוא

 ,היח עטעדנואוורַאפ ַא יו ,סיוא טייג ןוא -
 ,לקניוו ןטסיוו ןייז ןיא

 םיאיבנ ןייק ןריובעג טינ ךָאנ טסָאה
 .תורכיש ןייד ןיא ןקערש וצ ךיד
 רעטסייג עטוג ענייק --
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 .ןרָאצ ןוא הפנמ ןופ גָאט ןיא ךיד ןקרַאטש וצ

 תורוד ענעסעגראפ ןופ ןטניוו עקידנענייוו

 טעלגענסיוא טינ ךָאנ ןבָאה

 ,םענייד םינּפ ןקינײטש-לָאטש םענופ ןפרַאש יד

 ,ןייוו ןוא בייוו טימ טכַאל ײוװדָאדב

 ,םולב םימ טכַאל ירעואב

 .ןוורענ ןוא ןרעדָא ענייד -- ןלענוט ןוא ןסַאנ

 .רעדילג עקנַארק יד -- סמָאלס

 ,ןצרַאה םוצ טכירק םס

 -- ןפרָאװרַאפ לקַאפ םעד טָאה טייהיירפ ןופ ןימענ יד

 ,טסיופ םענרעזייא ןַא טביוה יז

 ,טשטנעבעג יז

 ! טםנרָאװעג ייז

 ,הונינ ןוא לבב ןופ רעטסעווש ,טנרָאװעג ייז

 .רעדניק ענעסיוטשרַאפ ןופ רעטומ ,טשטנעבעג ייז

 רעטנעצ-טנעמרַאנ

 ,רעכעה וצ ךיוה ןופ ,ךיוח ךיז טסייר ו }
 .רעכעד ןוא טנעוו יד טעוועג ןיא ךיז ןגָאי סע

 ,ןזיר ןופ גנורּפש רַאפ ּפערט ףיוא ּפערט

 .ןזינרַאק ןרעמעלק ,רעטצנעפ ןציילפ סע

 ,םערוט רעביא םערוט ,ּפעק ףיוא ּפעק

 ,םערוטש ןשיטָאטש ןיא ןעלסעק עקידעכַאק

 : ,ןעמָאנ ןָא ,םינּפ ןָא רעדורעג ,שיורעג

 ,ןדימַאריּפ רעקרָאידוינ ,ןעלּפמעט סעקירעמַא
 ,ןדירַאי לופ ןדימַאריּפ ,םינפלח לופ ןעלּפמעט

 ,ןגיוא ענעּפַאלרַאפ ןרעיול ןריט ענעדלָאג ענייד םורַא
 .ןגיוצעג ןעלסקַא ןיא ּפעק ,םנקור ךיז ןדנור סע

 ,טנעה עקירעגנוח ,עגולק זָאלצונ ןעגנעה'ס
 .טנעוו ענייד רעמניה ןטפַאז ערעייז טזָאלעגרעביא



 ןַײלס הימחנ

 טסיזמוא קידנכוז ,ןסַאנ ענייד סיוא ןבייר םיפ עדימ
 .טסימ ןפיוא ןפרָאװעג ןענישַאמ-יינ עטלַא ןופ רעטערט

 רוד רעגנוי ןייד --- עטרעװַאשזרַאפ רעמערט עטלַא
 .רָאי קיצרעפ וצ ענעבירעגסיוא ןענישַאמ

 ,לָאמש ןוא ןייטש ןופ טרעיומעג ךיד ןבָאה ייז
 ,לָאט ןלעקנוט ןיא סנטָאש יו ייז ןכירק טציא

 ,רעכעה ץלַא ךיד ןביוהעג ןזייא ןוא רעש ,לדָאנ טימ

 .רעכעב עטקידיילעגסיוא ןבילבעג ןיילַא

 םערָא ןקנארק ןייז וצ רעטעברַא ןַא

 ,םערָא רעמערָא ןיימ ,רימ טימ טסקיירטס וו
 םורָאװ ,רימ ףיוא טכער ןוא
 ,סָאבעלַאב רעטכעלש ַא ןעוועג ריד ןיב ךיא

 ןרָאי קיצפופ ןיוש תונכס ןיא ריד קיש ךיא
 ךיד ךָאנ קידלושַאב ןוא
 ,סָאמ רעשלַאפ םנבעל ןרָאפ

 ,גייווצ רעכייוו ,רעגנוי ַא ןעוועג ךָאנ טסיב וד ןעוו
 ; גייצעג רעווש טימ טרעטַאמעג ןיוש ריד ךיא גָאה
 ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעגניפ ענייד ןעוו
 -- ןגיוב ןוא לדיפ םוצ
 .ןרעש ענרעזייא ןופ ןעגניר ןיא ןכַארבעג ייז ךיא בָאה
 ,ןרעמש ענעדלָאג ןלייצ טָאטשנָא ,טכענ-רעמוז ןיא
 .קירבַאפ ןיא ןהעש עמעּפש ןלייצ ןעגנואווצעג ייז ךיא בָאה

 ,לטקַא ןיימ ףיוא וטסגנעה ,םערָא ,טציא ןוא
 ,םע ןידרַאּפ ךיא רשכ יװ ןדייב זדנוא ףיוא טנוזעג ַאזַא

 גנידליב טייטס רייּפמע

 ןַאיּפמעשמ סעקירעמַא ,טיירב ,ךיוה
 .עדאיּפמילַא סטלעוו ףיוא
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 עי א א א 0 א א 0 א א עי

 .ןעלּפמעט ןופ טָאטש רעביא לּפמעט

 ,םמערוט ןופ רענַאל רעביא םערוט

 .ןענַאלּפ ןוא סנקלָאװ רַאפ גיוא-טכיל

 ,עילָאּפָארטעמ רעטסכעלנעמ טייקכעלנעמ |

 ,קרָאידוינ -- םערבכַאש ןפיוא ךלמ רעכיירניז

 למיה םוצ ןרער-לגרָא יו ךיז ןעיצ סעיניל עגנַאל ענייד
 .םערוטש ןוא םיירמש ןופ עינָאפמיס יד סיוא ןליּפש ןוא
 עטגָאיעג ןוא רעגעי ןופ יירשעג'ס ףיוא ןּפַאכ טנעוו ענייד
 -- .טלעוו רעד ןופ ןטנעניטנָאק יד רעביא סע ןטײרּפשעצ ןוא
 .קרָאי-וינ -- דלעפטכאלש סעקירעמַא רעביא ףור-טכאלש

 ,רוד ןקיטשרַאד א ןופ עייּפאּפע סעקירעמַא טסיב
 .רעטיג ןוא דלָאג ןופ ץעג םוצ ענמיה סעקירעמַא
 .ןעמטיר עקיזיר ןיא ןעיירש תורוש רעביא תורוש ענייד
 ,דלָאג יו זָאלג ,דלָאג ףיוא זָאלג ,דלָאג ךָאנ זָאלג
 ,קרָאידוינ -- רעטסעקרָאדזַאשזד ןופ ָאלָאס-ןטיימורט

 רעבקע:ןישַאמ -- קיװָאזָאל .ל
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 1893 ןיא ןריובעג

 3911 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ק רַאי-וינ

  !מסַאמ רעטיירּפשעצ ,םי רעד זיא טָא ,יעב רעד זיא טא
 .םייוו לקַאפ םעד ץז ןוא ןשיקרָאיוינ גערב םייב ייטש ךיא
 ,טסַאל ןיא ענעפרַאװרַאפ ,עקירעדינ ןסַאג יד -- ךיז רעטניהַא
 ,טייז ייב טייז --- גרַאװשטנעמ ןוא לופ גרַאוװכורב טימ קעּפעג
 .טייצ ןוא םַאטש ןופ שימעג -- ןטלַאטשעג עזָאלטלַאטשעג

 ! טנַאזירָאה רעטיײרּפַאב ,טָא ןוא --- טײקמערָא יד ךרוד ןיב'כ
 ,טנַאעג םינ טייקסיורג ןייד ,םי ,ָא ,ױזַא ךָאנ לָאמנייק בָאה'כ
 ,טנעקרעד טינ יז בָאה ךיא ,טסימ ןיא טגיל קידלודעג דרע יד
 ,טנַאה עקידתובחר ,ורמוא ןָא טסנַאמרעד ,וד רָאנ
 ,דנַאל ןטייוו ַא 'ןופ גנואעז טבעווש ריד רעביא ןוא

 ! קע זיב קע ןופ ייקכעלגעווַאב -- עז ןוא ייטש ךיא
 ! טסַאה ןוא ,טייקימיוש ןוא ,םָארטש ןוא ,םוחת ךָאנ ָאד זיא'ס
 -- קעּפ ןוא קעז עשירעלטעב יד ,רעהַא; טגנערב טמענ
 ,טסַאל רעד ןופ עטײרּפַאב ,לַאװרעביא ןוא לָאװ ךרוד
 .טסַאמ  ןופ טייקינעּפשרעדיװ יד ףיוא קיצָארמ טכייל

 י / טאטש יד טרעוװ רעליטש

 ןסַאג יד ףיוא ּפָארַא ךיז טזָאל לּפענ ַא זַא
 -- םי םעד ןופ ,ןָאסדָאה םעד ןופ ,ןעלמיח יד ןופ
 ,ןסַאר עלַא ןופ טָאטש יד ,קרָאײוינ טרעוו רעליטש
 .םַאלפ .ַא ךיור רעטנוא ךיז טליטש ,ךיז טקיטש סע יו

 .ןעגנַאגָעג .געהב וצ גערב ,רענעלק ןרעוו םוינעווע
 ; רַאװ ןיא דליבר רעדנואוו 8 'ףיוא טבעווש ךָאד ןוא -- טנעָאנ
 - .ןעגנַאלרַאפ יו ,טכיל-ןוז ןיא ןעועג טינ ,ןכַאז
 .רָאלק ןרעוו ןוא ךיז ןעיצעצ ,ףיוא ןעייטש
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 ,ןסקַאו ךעלמייב ,עז -- ּפָא ןטערט זציּפש-םערוט

 .ןעזעג ביוש ףיוא יו שיטסַאטנַאפ ןוא קיטסָארפ

 -- ןעלסקא ףיוא עלעבימש ַא ףיוא ךיז טבייה טָא ןוא

 .ןעוועג יוו ךָאנ ץלַא זיא טייקשימייה עטייוו

 ,ןלַאנגיס עקיּפמוד --- ןפור ,ןפיש ןפור

 .ןַארַאפ קערש זיא טייוו -- ,רעטייוו ,קילנמוא זיא טייוו

 ,ןלַאפעגמוא גנילצולּפ זיא גָאט ,קיאור זיא ָאד

 .ןַאּפש רעד טרעוו רעליק ןוא דָאר יד טרעוו רעליטש

 ,ןסַאלעג ,זייווקיצנייא ןעייטש ,ןעייג ןשטנעמ
 .םַאצ ַא יו ןטייז עדייב ןופ םיה טיײקַארג
 ,ןסַאג יד ףיוא ךיז ּפָארַא טזָאל לּפענ א זַא
 .םי םעד ןופ ,ןָאסדָאה םעד ןופ ,ןעלמיה יד ןופ

 רעוויר-טסיא םייב ןעיורפ יירד ןופ עדַאלַאב יד

 ,ּפערט עמערָא ,עקיבוטש ייב ןעיורפ יירו
 .ּפעק ףיוא ךעלכיט טימ ,רעכייב יד ףיוא טנעה טימ

 ,גָאלּפ ןיא עטקירדעגנעמאזוצ -- תונכש יירד
 .גָאט םענעּפָא ןופ ,רעוויר-טסיא ןופ טייוו טינ

 -- ,ךוש ןופ ןוא ,דיילק ןופ ןוא ,דניק ןופ ענייא טדער
 ,ךולפ ַא טרעטסילפ יז ןוא --- ןַאמ ןופ עטייווצ יד

 -- טנייוו יז ןוא ,טגייווש יז ןוא ,טדער יז ,עטירד יד
 .טנייטשרַאפ ןרָאװעג זיא טכַאש ַא ןיא ןוז דיא

 ,קרָאי-וינ ןמזױלבטנַא ןופ קע ןיא -- ןעיורפ יירד
 .גרָאז רעמעקַאנ טימ ,רעצרעה עטעקַאנ טימ

 ,טכיל ןלעקנוט ןיא טנפע ערעדעי ןוא
 .גרָאז רעטעקַאנ טימ ,רעצרעה עטעקַאנ טימ

 ,קילב ריא ןיא טגָארט ערעדעי ךָאד -- ןעמאזוצ
 .קירוצ ןטייוו ,םענעגייא ןופ ןײשּפָא ןַא

 עקירעדינ ,עמערָא יד ייברַאפ טייג סָאװ ,(ךייט-חרזמ) .רעוװיר-טסיא *
 ,"דיַאס-טסיא, רעקרָאיײוינ רעד ןופ ןלַאטרַאװק
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 ,םַארש ַא יו ױזַא רעדעי ייב ךיז טכרַאק'ס ןוא
 .םַאטש םענעגייא ןופ רעמשטיינקעצ קילבנָא רעד

 ,טיונ ןוא רעיורט ןיא ןפרָאװרַאפ -- ןעיורפ יירד

 .םיומ ןיא טרעטסעוושענ ,קילגמוא ןיא טרעטסעוװשרַאפ

 ,ביורד ןיא לניופ טצנַאט ,טנלע רעד טניל םורַא

 .ביוט עטעשזדנַאלברַאפ ןוא ,ביוש ןופ רעטילּפש ַא

 ,ףיש ַא טמיווש ךייט ןפיוא ,ךיימ רעד םייג ייברעד
 .ףיט רעד ןופ סױרַא טגָאלש ,יירשעג יוװ ,םיוש ַא

 ,ליומ ןטנפעעצ ןוא ,ליוא טימ ענייא טמיווש

 ,ליורג ןקיכיור טימ ןוא ,ליוק טימ עטייווצ ַא

 ,ךס א ןשטנעמ טימ ,סנעמיוק טימ -- עטירד ַא

 .ךאילש ןשידנעל-טייוו ַא טימ ךיז טימ טריפ יז

 ,טנַאּפשעג שימעטסעיַאמ --- קירב ַא ןביוא ןוא
 .דנַאל ַא וצ דנַאל ןופ טריפ יז ךיוא : ךיז טכַאד'פ ןוא

 ,טנעוו עמערַא ייב ,רעדינ רעד ןיא ָאד ןוא
 .טנענעג קילגמוא ןיא טָאה יורפ ַא וצ יורפ ַא

 -- דנואוו ַא וצ דנואוו ןוא ,ןבעל ַא וצ ןבעל ַא
 .דנוב רעקיאָאד-םינ קילייה א ךיז טקעלּפטנַא

 ,םָארטש רעביא ,קירב רעביא געוװ ַא ךיז טקעלּפטנַא
 .םוהת ןופ ךיז סױרַא טסייר ,יירשעג יו ,םיוש ַא

 ,םי ןופ ךעלדנעּפש יירד --- תונכש יירד ,ןעיורפ יירד
 -- ,םַאטש ןרעדנוזַאב ןופ טמאטש ערעדעי סָאװ

 ,טנייוו יז ,עטירד יד -- ,עטייווצ יד ,ענייא טםנייווש

 ! טנייארַאפ סָאװ ,ןָאפ א יוװ ,ןייּפ ךיז טלקיוועצ
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 עמערַא יד ןופ רענַאל םעד ןיא

 ,טםייקיטסימ יד ,טײקמערַא יד ןעזעג טָאה ןוא ןעוועג זיא'ס רעוו
 ,םירטס רעטָאװ ןוא טירטס ירעשט ןופ

 .רעוויר-טסיא םענעדָאלַאב-רעװװש ןופ גערכ םייב

 ,ּפערט עטליופרַאּפ ףיוא טגיילעצ טײקמערָא יד ןעזעג טָאה ןוא

 ,רעמינּפ עטזָאלענּפָארַא טימ ןשטנעמ

 ,רַאטש ןוא יור ,ןקַארשרעד ,טצַאלנענסיױא ןקוק סָאװ

 -- רעצ ןטמירקענסיוא טימ

 ,ךיש עצנַאג ןיא טייג סָאװ ,רעייגכרוד םעיינ ןדעי ףיוא

 רעּפעלש יד ןופ ןניוא יד ןיא יו ןעזעג טינ ןוא

 -- -- -- שא רעטנוא האנש טעילט ,זייב טדיז

 .דנילב זיא רעד

 ,סקַאד יד ייב ,סרעיּפ יד ייב ןעננאנעג זיא'ס רעוו

 ,ןלעטשעניקַאּפ ןוא דָאל יד ,ןדַאלקפ יד ןעזעג ןוא
 ,לעמ ןקיטיורב ןופ טייקפייוו יד ןעזענ ןוא
 ,ןענישאמ-ביוה ענרעזייא יד ףיוא ,טפול ןיא ןניוו ךיז
 ,שיפ ןופ חיר םעד רעכעלזָאנ יד ןיא טליפרעד ןוא
 ,גנַאפעג רעדנעליײא-גנָאל
 ,רענַאבוק -- עפָאק ןופ ךורעג ןפרַאש םעד
 -- -- -- ,גנירעה ןקיצלַאז ןופ קעמש םעד ,שיילפ ןופ קַאמשענ םעד
 ,טניה יו ,ןשטנעמ ןעזעג טינ ןוא
 ,ןרָאנש ןוא ,ּפערט ,ןלַאטש ,ךעלקירב יד ףיוא ןגיל

 -- ,ןייצ עלעג ןפראש ןוא ,סעלסַאי יד טימ ןרַאש
 .דנילב זיא רעד

 ,טײקטנעַאנ ןיא טייקיטסימ ןופ טייז רעד ייב טָאה'פ רעוו

 ,קרָאי-וינ ןופ םעדייבעגי ץרעמָאק עקיקָאטש-טרעדנוה יד ןעזעג

 ,קראמענ םענעדלָאג םעד

 ,קראק ףיוא קרַאק ,רעזייה עטלַא ָאד ןוא

 ,ֿפוז טימ טיורב ךעלקיטש ,רעטסעווש עשילוטַאק "ימרא זַאשיעװלַאס

 -- ,ןעייר ,ןעייר ,ןעייר ןוא
 : ןעייטש

 ,ךירג רעקיזָאנ-ננַאל

 ,רעגענ רעקיקאבניק

 ,רעדנעלריא רעקידמינּפ-גנַאל

 ; טּפעלשעגפיונוצ ,טּפעטשעגפיונוצ ,טכעלפעג ,שימעג

 ,רעניּפיליפ רעקיטכיזעג-ףראש

 ,דיי ,רענעילַאטיא ,ווַאלס
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 ,רעמינּפ יד ןופ םתוח רעד סָאװ ,הנחמ ַא םתס ןוא
 ,טלעגרַאפ ,טקלעװרַאפ גנַאל ןיוש זיא
 -- -- -- ,רעװַא ןקידנעקניטש ,רעװַאשז ,רעװַאנ ךרוד טשיװעגּפָארַא
 ,טסיופ ךיז טלייב'ס יוװ ,ןעזעג טינ ןוא
 ,טצַארּפש ןוא טסקַאו האנש יו
 ,סעכ טרעוו ןַאמערָא ןַא ןייז וצ השוב יו
 ,ץילב טרעוו ,םַאלּפ טרעוו
 -- ,ץיּפש ןטסכעה םעד וצ זיב ,ךיוה ,קיגנַאלש ךיז טסייר סָאװ
 ! דנילב זיא רעד

 זיוה ענעדנואוושרַאפ סָאד
 (םי םייב ןפָארטעג טָאה סָאװ השעמ ַא)

5 

 ,יירשעג ןוא למוט טימ ,רעדניק ערעייז טימ םיילעמערא
 .יעב ןקירעדינ ןפיוא ךעלזייה ןיא ןסעזעג ןענייז
 -- * באווש ןופ טדערעג ,עיגענרַאק ןופ טדערעג ,ןסעזעג ןענייז
 ,בַאשוד א ךָאנ ,טָאמש רעד וצ ,דמַאז ךרוד ןכַארקעג ןוא

 ,ץלָאה טעוועלבוהענ ןופ ,טייז א ןָא ,ייברעד ןוא

 ,ץלָאטש ןטמאזנייאראפ ןיא זיוה א ןענַאטשעג זיא

 ,שימ א יו ,ךַאד ַא ןוא ,בלַאה ַא ןוא קָאטש ייווצ

 .שיפ ןופ ןּפוש יד יוו ,טנעוו עטעדלאפעג

 ,טזָאלרַאפ ןוא ןיילַא ,ןגיוצרַאפ ,ןביוהרעד

 ,טסָארפ ןוא ןנער ןיא ךעלזייה ןשיווצ זיוה ַא

 ,סָאבעלַאב ַאטינ זיא'ס ,טָארט ןייק ןוא שטנעמ ןייק

 .סָאלש רעטרעווַאשזרַאפ ןוא ,"ליעס רַאפ, :לדליש ַא

2 

 ,טייל ערעטלע ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז
 .םייצ ענעפָאלרַאּפ יד טנַאמרעד ןוא
 ,ןוי ןסייה ןיא ןעמוק ָאד טגעלפ לָאמַא ---
 .ןוז ןיא ןעמערַאװ וצ ךיז ןַאמ רעכייר א

 ,ןטַאנגַאמ-לַאטש רענאקירעמא *
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 ,סּפינש ןוא לדרעב טימ ןַאמ רעכייר א
 .סּפיג ןופ יו ױזַא ,ּפָאק רעָארנ א
 ,שטילג ַא וצ טילפ רֶע : רעמוז טמוק --- שרוי ןייז
 .שטמיב א וצ ואווצעגרע טנָאי רע -- רעטניוו טמוק

 ,לייא ןוא סענימ ןופ ןענָאילימ ןלעווק סע

 ."ליעס רָאפ זוַאה , -- : ןוא םנדָאל יד ָאד טכַאמרַאפ
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 .גנילירפ א טמוק ,רעטניוו רערעווש ַא קעװַא זיא
 ! גניליב 28 :רֶע טכוז ,שרוי רעד ּפָארַא טמוק
 ,םיוא רעמונ רֶע טכוז ,לסעג רע טכוז
 .זיוה סָאד ָאטינ זיא'ס רָאנ ,ָאד זיא ץילַא

 ,םיפ יד טימ רע טּפַאט ,ןקעטש ַא טימ רע טּפַאלק

 .םיר ףיוא סיר ,ןקעלפ ןיא דרע לקימש א טניל

 ,קַארב ןוא ךורב ,לדניש ַא טגיל ,לניצ ַא טניל

 ,קַאה ַא ןופ לטנעה ַא ןוא לדנעּפש ַא טגיל

 ,ץיּפש ןפיוא ,קיצנייא-ןייא ּפולס רעניד ַא ןוא

 .ץיוו רעקידקזוח ַא יוװ ,"ליעס רָאפ זוַאה , --

 ;יירשענ א ךיז טגָארטעצ -- !זיוה סָאד ָאטינ ! זיוה ---

 !!יײצילַאּפ -- : טמערַאיל ,טרעמכַאי ,שרוי רעד טיירש

 -- ?קעװַא זיוה ןיימ זיא ואוו ---

 .קער עָאלב יד ןָא ןעמוק
 -- ?ןעשעגנ ָאד זיא סָאװ ---
 .ןעצעבלַאז טײל-ײײצילַאּפ

 ,ָאד זיא ץלַא ואוו טָאטש ןיא רָאנ ,ןכוז ןעמ טייג

 !ָאטינ -- זיוה עקידנעשזדנָאלב ,עדמערפ ןייק ָאטינ זיא

 ,סָאלש ןייק ָאטינ ןוא רעיוט ןייק ָאטינ זיא

 ! סָאבעלַאב ,ַאטינ זיא'ס ---
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 ,ףושיכ רעשירָאדנעגעל ,םיוא ךיז רעדנואוו ןבעוו
 .בושי ַא ןיא טינ רָאנ ,תוישעמ עשיטסַאטנַאפ ןיא
 -- ?ןעשעג טרָאפ ָאד זיא סָאװ ?ןעוועג ַאד זיא סָאװ --- זיא
 .ןעוועג רעטניוו רעמַאזיורג ןוא רעזייב ַא זיא'ס
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 ,יעב םענעפָא ןופ ןטניוו עקיסייב ןבָאה
 .יינש ןיא ךעלכעד יד רעכירַא טלקייקעג ךיז
 ,טלַאּפש ךרוד ןכַארקעג ןוא ,מייק ןוא דניק טגָאירַאפ ןוא
 .טלַאק זיא ןוויוא רעד ןוא ,מיורב ןייק ןיוש ָאטינ ןוא

 ,ןאמערַא יינש ךרוד טעשזדָארבעג ,ןעגנַאגעג זיא
 .ןַאּפש ןטרעגנוהרַאפ טימ זיוה םענעזָאלרַאּפ םוצ
 ,ךיז טימ ןדָאל ַא ןוא ,סיר א ןוא ,יצ ַא טיג
 .ךיק רעמערָא ןייז וצ ךיד ןפיוא טּפעלשעג ןוא

 ,טנעה יד טמעראוועצ ,רעייפ ַא טלדניקרַאפ
 .טנעוו עקיסַאּפ-טסוּפ וצ קעװַא רעדיוו ןיוש ןוא
 ,זָאלבעצ טינ ,גרַאב םעד זָאל ,טניוו רעקידיינש ,וד ,יעה
 .זָאלג יד רעטצנעפ ןופ טציא טסייר רעמערָא ןַא

 ,קאה א טימ ,ליומ םורַא טסָארפ םימ רעטירד ַא טמוק

 .קַאז ןטעטַאלרַאפ א טימ טּפעלש רעטרעפ א ןוא

 ! דניש ַא ןוא ,ּפוצ א ןוא ,ךָארב ַא ןוא ,רעהַא םוק

 .דניק א ,ןקז א טמוק ,טײלעמערַא ןעמוק

 !ךַאד רעד טלַאפ'ס ,טיה ,ךיז טיה ,ּפָארַא לגיצ ַא טלַאפ

 ,ךס ןייק ןבילבעג טינ -- ,ץָאלק א םייר ,טערב ַא ּפעלש

 ,יינש ןקיגרַאב ןיא ךעלזייח יד טעטַאל ןעמ ןוא

 ! יינ א רעדיוו ןיוש ןוא -- טקַאב סע רעוו ,טכָאק סע רעוו

 ,טסערפ עקיכורק יד ךרוד זיוה ךעלעציּפ יד טימ
 .טסענ םייב ןעווַאה סָאװ ,םסעקשַארומ יו ,רעה-ןוא-ןיח
 ,ךַאװ א ךָאנ ךָאװ א ,רעטניוו ןכרוד ױזַא ןוא
 .ךַאי רעד ןבילבעג זיא ,יינש רעד ןעגנַאגעצ זיא

 .טנורג ןזיב קעוװַא ,ןדנואוושראפ זיא זיוה סָאד רָאנ
 .טנוה ַא טגָאלק --- ווַאה-װַאה ןוא ,ץַאק א טנייוו -- ,אימ ,ו-ַאימ
 ,םַאצ ןוא רעיוט רעביא קעװַא זיא זיוה סָאד רָאנ
 .םי םייב ןפָארמעג ךיז טָאה סָאװ השעמ ַא זיא'ס

 טירטס ירעשט ףיוא !זיוה סָאד

 ,זיױה ַא ַאד זיא טירטס ירעשט היו
 .רענייק טינ טרָאד ןיוש טניואוו סע ,זיוה ןיא
 ,ןעגנורּפשעצ זייוונבעלעקפ -- טנעוו יד

 .רענייב יד יו ,ןעשטרַאטס רעטערב ןוא
 ןגיוא-עבלעב ןקוק רעטצנעפ ןופ
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 -- ןברַאש רעליוה א ךַאד ןפיוא ןוא

 ,ןגיוצעגסיוא טיײקטלַא טניל םורָא
 -- ,ןברַאטש םוצ זיא טּפשמרַאפ זיוה סָאד
 ןעגנוזעג לָאמַא ןעמ טָאה ָאד רָאנ
 .ןעגנאזעג עשידלעפנעזָאר יד

 .טָאטש ןופ קע םייב טירמס ירעשטמ טגיל
 .טנגעג רעטלַא ןופ טײקנזָאלרַאפ
 -- ןשטנעמ טימ שטנעמ טָאה רעבַא לָאמַא

 | ,טנגעגַאב ָאד ךיז יוב ןטשרע ןיא
 ,רעדירב עניימ -- ןשטנעמ ןשיוװצ ןוא
 ; ןדָאלַאב גנונעפָאה טימ ,קעז טימ
 -- רעדימראה ןקישאר ןופ ךָאק ןיא
 ."ןדָאב ןטיױט , םעד ָאד ןטַארטַאב
 ןשטנעב ךיז טליוו'ס ןוא ,לעווש םייב יימש ךיא
 .ןרענָאיּפ ענעי ןופ רוּפש םעד

 ,דנַאל םענעדלָאנ ןיא טםירמס ירעשט טניל
 ! ןסקָאװעג ָאד זיא דלָאנ ןייק טינ ,ָא
 ,ןרָאי עברַאה ךרוד -- טיונ עברַאה רָאנ
 .ןסקאלש ןיא דלעפ יוװ ,ַאד טָאה טפיירעג
 ,ןסירעצ ץרַאה טימ ,טייקמַאזנייא ןיא
 : ןענישאמ ייב ןעמ טָאה ןעגנוזעג

 ,ןסילפ ןרערמ ,ןצירק רענייצ ואוו --- 

 .ןעניפעג ךימ וטסנעק ןטרָאד רָאנ
 ,ןרָאצ * רעקידסימוטַאל ,טעָאּפ
 .ןזייא ףיוא רערט ןייד ץלַא ךָאנ טדיז סע

 ,רוד רעצנַאג א ,ּפערט ףיוא קוק ךיא

 -- ,עשרַאװ ןוא קָאטסאלַאיב ,ענליוו ןופ

 לנילפ ףיוא יו ןוא ,זיא ןעננאגעג

 .ןשרַאמ עקידנעיירש ןיא קעוװַא |
 ,ןעמוקעג ךיז וצ םעדכַָאנ דלַאב רָאנ

 ,ןעמַאמ ךָאנ טקנעבעג ,דניק ךָאנ טקנעבעג
 ןעמושז ןקידלדָאנ םעד ןיא ןוא

 ! ןעמַאלפ ןיא טלעוו ַא ןופ טמולחעג

 "נָא טָאה דלעפנעזָאר סירָאמ סָאװ ,דיל שימעלָאּפ ַא --- *סיטוטַאל , *

 ןרענָאיצקאער םענופ רענגעק ענייז וצ רעפטנע ןא יװ ,1894 ןיא ןבירשעג
 "יינש; ןעמענ יד טימ ןעלדיז םיא ןגעלפ סָאװ ,"טאלבעגַאט, ןיא רעגַאל
 ,(סעטַאל ןגייל זיולב ןָאק סָאװ רענייא) "סיטוטַאל , ןוא ייקורעד
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 ,לגיר-רעוװַאשז ףיוא ריט ךיז טניוו סע
 ! ןרָאי עמלַא ןופ םיורטמ ךיז םניוו'ס יו

 !רימ עטצעל ,ָא ! טירטס ירעשט ,ָא

 .רעדירב עניימ ןופ זיוה סָאד עז ךיא
 ןגעקטנַא שינעפיט ןופ טמוק סע

 !רעדיל טימ רענענורטנַא ,טעַאּפ

 ,ןכָאי ןופ ןייּפ ךרוד ,ןייּפ ןופ געט ךרוד

 ,ןגיוא עקידנעמאלפ ןופ ילג ןיא

 .ןכָארבעגכרוד עוואל יוװ ,דיל טָאה

 ,ןגיובעג דרע'רד וצ ךיז טָאה זיוה רָאנ

 -- ןגעוװ עלָאמש ייב ליוה ןבילבעג

 !ןעננאנעגפיוא זיא סניימ ןבעל ואוו

 טירטס ווָאלדול

 ,דרעב טימ ןדיי ןוא ךעלצלעּפ ןיא ןדיי
 ! רעדירב ןוא רעטסעווש -- עקיכייב סענעדיי
 ,דרע עקיכָאװ -- טירמס ווָאלדול ףיוא ךיא ייג
 .רעדיל עטרעטייוורעד ,עדמערפ עניימ טימ

 ,קַאּפ טימ ןוא קַאה טימ ןעמוקעג טייז ריא
 ,זומת ןקינוז ןיא עטציוושרַאפ סנרעטש
 ,קַאז א ףיוא ךייא ייב ןצעז ךיז רימָאל
 .םעמאמ ןוא סעטַאט יד ןופ דייר יד ןרעה

 -- טיורק טימ ךעלגרעב ןוא לּפע טימ ןענוט
 ! ןדיראי ןופ סַאג -- ךעלעגעוו ןוא ןרופ
 ,טיורב ןייד יו טסַארּפ ,ענעפקַאװרַאפ רעטרעוו
 .ןדיי עשידרע עקיבױלג ,עקיבױטש

 ,זיוה קידרעלעק ןיא ,טירטס טיפ יצ ,וָארנַאמ
 ,עסייוו ףיוא ןשיט ףיוא ,בוט-םוי א ךָאנ טכייל
 ,זיולק ןקיטנעוו-ריפ ןיא ןיגַאב ןיא ןוא
 .השעמ רעשיבָאב רעד ןופ ףוס םעד ריא טרעה

 ,דרעב טימ ןדיי עשיראדנעגעל ,ָא
 ! רעדירב ןוא רעטסעווש ,עקשטימלא סענעדיי

 ,דרע רעקרָאי-וינ ףיוא םוא ךיז ךיא ּפעלש
 .רעדיל עטרעטייוורעד ,עדמערפ עניימ טימ
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 ןעמַאטש ןופ רעדנואוו רעד
 ,ןענַאלָאק-סעּפולס יד ךרוד ,קירב רעביא
 .ןענָאילימ ןופ טירמ ןעיײג

 -- ןמיוצ יד טימ ,קעּפ יד טימ ,קעז יד טימ
 ,ןמיוה עקיברַאּפ יד טימ

 .ןעמי ענעּפָאלעצ ןופ קסַאילב םעד טימ
 ! ןעמַאמש ןופ רעדנואוו םעד טימ

 ,ןטייצרַאפ ןוא טציא ןופ ורמוא םעד טימ
 .ןטייוו עטנפעעצ טימ

 ,ןגיוצעג תורוד יד טימ --- טימ ךיא ייג

 ,ןגיוא יד ןופ טכיל ןכָאנ

 ,ןפַאה ןקימיוש רעביא ןוז ךיא עז
 ,ןפַאשַאב ןופ גָאט םוצ יו

 ,םימבש יד ןיא --- ןיורב ןעמוק ,ץרַאװש ןעמוק
 ,םעמָא ןטלקניפעצ טימ

 ,ןטוג ןוא ,ןטוג-טינ --- ףושיכ םעד טימ

 ,ןטולב יד ןיא דנעלב םעד טימ

 -- ןטייב ןוא ,רעדלעפ ןוא ,ןעלזדניא ןעמוק

 .ןטייק ןופ רעּפמילקעג ןוא

 -- ,ןֿפיר עקיציּפש יד ןופ גנורּפש ךיא עז

 ,ןפיט יד ןופ יירשעג ןוא

 ,ןענָאיגער עטסטייוו יד ןופ טייג ץלַא ןוא

 .ןענָאילימ ןופ שרַאמ םעד וצ

 ,ןדָאבעג ,ןשַאווענ -- ןדמאז ךיא עז

 .ןדָאלעג ןפיש ןעמוק

 ,ןזײּפש יד ןופ ךורענ רעד ףרַאש ךיז םיירּפש

 .ןזייא ןופ םעדורה ןניל

 -- ןלַאטעמ ןעמוק'ס ןוא ,ןזלעפ ןעמוק

 ,ןלַאפ ןוא ןגייטש ייז ןוא

 --ןעגנַאטש ףיוא--ןוא ,ּפערמ ףיוא ןוא ,לעטשעג ףיוא

 .ןעגנַאלרַאפ ןופ םיר םעד טימ

 ,ןסַאמ ענעלאטעמ ןופ םוג םעד ןיא

 .ןסאר ןופ רעגנוה םעד טימ
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 עי עי עי

 -- ןכיור עקימַאלפ יד ןופ ילנ םעד ךרוד
 ! ןכיוה יד וצ -- ּפעק רעביא

 ,ןשזַאטע-סמערוט ןפקַאװ ,טנעוו ןסקַאו
 ,ןשזאמיא ןופ טרובעג ןיא

 -- !ןעמיטש לפיוו -- גנַאלק 8 ןיא גנאלק ַא ןוא
 ,ןמיה ַא ןופ טרובעג ןיא

 ,ןענָאלָאק-סעּפולס יד ךרוד שרַאמ ךיז םיצ
 .ןענַאילימ ןופ טכעלפעג ןיא

 ,ןגיוב א יו --- קירב רעביא רימ ךיא יג
 ,ןגיוא יד ןופ טכיל ןכָאנ

 ,ןעגנוצ עקימַאלּפ יד ךרוד : טכַאד רימ ןוא

 .ןעגנורּפש ןיא רוביג ךיא ץז

 ,ןציּפש יד וצ --- ךיוה ַא וצ ךיוה א ןופ
 .ןצילב יד ןופ דיינש םעד וצ

 ,ןטכיוהרעד םערוט א ףיוא ןייטש רע טביילב
 .ןמכױלַאב רעביוצ טימ יו
 -- ןעמַאטש ןוא רעדנעל רעביא ןָאפ ַא טימ
 ! ןעמַאמש ןופ רעדנואוו רעביא

 ןשטנעמ עמערַא

 ,עצַארּפ ןופ רעדניק יד ,ןשטנעמ עמערא
 -- םיפ עקיטָאלב ,רעמינּפ עקיטיוק
 -- ,ןרָאי ערעייא ּפָא ריא טבעל עכעלקילג

 .םיפ עקיטָאלב ,רעמינּפ עקיטיוק

 ,טרעקַאעצ ןנעוו ןוא ןבָארגעצ רעבירג

 ; טנעה ענעלָאװשענ ,ןגיובעג סעציילּפ

 -- ,רעדיוו ףיוא ןעייג ןוא ןעייגראפ ןענוז

 .טנעה ענעלָאװשעג ,ןגיובעג סעציילּפ

 ,טעגרהעג יו ,טכענ יד ריא טפָאלש עקיאור
 ;דרע רעד רעטנוא ןופ רעדניק סיוא ןסקַאװ
 -- !םוזעי ,עוועטאר ,ָא -- :רעבייוו יד ןטעב
 ,.דרע רעד רעטנוא ןופ רעדניק םיוא ןסקַאװ

 ,טלמרַאגרַאפ ןכיד יד ,םמערָא יד ףיוא קעז

 ! סיר ַא ףיוא סיר ַא -- ןזָאלרַאפ רעדיילק
 -- ןרָאי ערעייא ּפָא ריא טבעל ךעלקילנמוא
 ,םיפ עקיטָאלב ,רעמינּפ עקיטיוק



 יק סווָאדל ָאג  .ה
 1893 ןיא ןריובעג

 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1948 רעבָאטקָא ןברָאטשעג

 * סטייה ליוב

 : ןגָאר ענייד ייב עלעטניוו טימ טניוו ךיז טסיילפ סע
 "! ןרעקרעביא לעוו ךיא ,ןיינ , -- "! ןרעקרעביא לשיוק סָאד ךימָאל
 ןגָארמעצ טניוו םעד רימ ןגעקטנַא טגנערב ןוא
 .גנירעה ןוא גנירעמיצ ,ןצנַארַאמ ןופ שימסיוא ןַא

 ,לדיז ןוא דייר-שידיי ןופ ץרַאה םעד טוג טרעוו

 .ןרעה וצ דייר עטשרע יד -- ןרעיוא אנקמ סע זיא
 לדיּפ רעוו ןוא ענַאיּפ רעוו : רימ רַאפ ףיוא רעטצנעפ סעדעי טליּפש
 .גנירעה ןוא גנירעמיצ ,ןצנַארַאמ ןופ שימסיוא ןיא

 ,םיכרד עלַא ףיוא טלָאמעצ--ָאד ןיב ךיא--ןוא---ךיא ןיב ָאד טָא --
 ,ןרעה םכילע-םולש ןדליש-רשכ-רשב ןראג סע
 "םיכאלמ יד , ןופ טָאמש ןיא דנַאל-ברעמ ןטסמייוו ןיא סטייה ליוב
 ,גנירעה ןוא גנירעמיצ ,ןצנַארַאמ ןופ שימסיוא ןַא

 !ףיש ,יעה

 םי ןטימניא עטרעטצנַאּפעג ,ףיש ,יעוו --
 ,ןגעוו עיולב-רעבליז ףיוא
 טלעוו רעד ןופ ךיז טימ וטסגנערב סָאװ
 ? ןגערב עטעפ ערעזדנוא וצ

 ,ייוו ןוא םייווש ךימ טָאה ןדָאלעג --
 ןגעוומרעייא ןופ ריפ ךיא
 ,טלעוו רעד ןיא ךיז טיײרּפש סָאװ ,גָאלק ַא
 .ןגערב עטעפ ערעייא ייב

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טנגעג עשידיי יד *

557 



558 

 ,םי ןטימניא עטרעטצנַאּפעג ,ףיש ,יעה
 !ןגערב ערעזדנוא ןָא ריר טינ
 טפלעה ץלופ ַא ריד ןבינ רימ
 ! ןגעמרַאפ םיורג רעזדנוא ןופ

 ! טנָאמרַאפ ריא סָאװ ,ךיז רַאפ טלַאהַאב --

 .ןגעװַאב ךיילנ ךיז לעוװ ךיא

 טנַאה עמייהעג ַא ךימ טריפ סע

 .ןגערב עטעפ ערעייא וצ

 ,םי ןטימניא עטרעצנַאּפעג ,ףיש ,יעה --
 -- ןגעווטרעזדנוא ןופ טינ ביוא
 ךעלרעדניק יד בילוצ סיוא דיימ
 .ןגערב עמעפ ערעזדנוא

 ,קערש ןיא ןעמוקמוא טעוו ריא רָאנ

 .ןגערב עטעפ ערעייא ףיוא

 טליפ םוקנָא ןיימ רוד רעגנוי רעד

 .ןגעקטנַא רימ טלעבוי ןוא

 יקסוָאדלָאג .ה



 נרעּבדלַאג יול
 1893 ןיא ןריובעג

 1909 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 לַאטרַאװק-רעגענ ַא ןיא

 -- ,רעּפוק םענעצלָאמשעצ טָאה וו

 .רעבייל ןוא רעמינּפ ףיוא ןסָאנעגּפױרַא
 ןרָאװעג זיא

 ,רענעמ רענענ

 ,רעבייוו רעגענ

 ,רעדניק רענענ ןוא

 לַאפוצ רעדנילב

 ,רעזייה עטלַא ןיא ןבירמעגניירַא ייז טָאה

 .ענעזָאלענּפָא ,עמורק

 .רעלטעב יו ,טָאטש רעד רַאפ ייז ןעייטש

 ,עטעילוטעג

 .רעטצנעפ עדנילב טימ

 םעמַאילּפ יו

 ןסיורד ןקיטכיל ןפיוא
 סעמַאמ סנירעגענ ,ןלעווש יד ייב ןציז
 .ןסיוש יד ףיוא ךעלהפוע טימ
 ,טסירב ןזייוו ךעלקַאי ענעפָא)

 ,ןוז רעד ףיוא ךיז ןקַאב סָאװ = |

 / .(ךעלטיורב ענערָאק יו
 ,סעבָאב םנירעגענ ןציז'םי

 .ךעלעגיוו-רעדניק עטעװעצינעגנּפָא ייב !
 ,ךיז ןניוורַאפ ןוא ,ןגיוו

 .ןגינענרַאפ ןקידנעלּפַאלּפ ,ןקידנעשטיווק ַא טימ

 ,ךעלנניי רעגענ
 ,ךעלסיפ עמורק יד טימ

 ,ןטױלּפ ףיוא ךיז ןעננעה
 ,ןטיוה יד ןופ ןעגנירּפש
 .םנגיובנלייפ ןפרַאװ ןעלּפַא עצרַאוש
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 ריטמ יד ייב

 ,ןרָאדירַאק עקיביוטש יד ןופ
 רָאנ ןגייווש
 .ןרָאי-רעדניק יד ןיא ךעלדיימ-רעגענ יד
 י -- ,טייקניד
 .ןעלסקַא יד ןופ ךיז טיצ
 -- ,טּפַאשקנעב
 .ןעלסייוו יד ןיא טקיטולב

 ,גָאר ַא ייב
 י למערק ַא ייב יצ
 -- עקידייל ןעייטש ןעגנוי-רעגענ
 .למעזעג ַא ןדליב

 יי | ,טםייקליופ
 | טייקליוה ףיוא טצעזעגסיוא
 יה ,הרובג רעייז ןופ
 | | : ,הרוצ ןייא -- רעמינּפ עלַא
 ןּפיל עלַא

 ּםיִז
 ,יירשעג ָאד ,רעטכעלעג ָאד
 ,נָאט רעד זיב
 יז ,ייז ןופ קעוװַא דָאר ַא יו ךיז טלָאר

 יעװדָארב-טסיא --- אלאל



 50| גרעבדלָאג יול

 טעברַא ןָא געט

 -- ,ןעימ ךיז ןיול רַאפ ףראד סָאװ םעד רַאֿפ ,טעברַא ןָא געט יו
 .ןעילפ טינ רעמ ןענָאק סָאװ ,לגילפ ןָא לגייפ ןענייז
 ,ןעקנוזעג גרָאז טימ ּפעק יד ,רעביטש יד ןיא ןציז געט יד
 ןעקנופ עטצעל יו ,סיוא ןענערב ןהעש ערעייז יו ,ןעעז ןוא
 .ןעגנאגרַאפ ךָארב טימ זיא סָאװ ,קילנ א ףיוא ,רעמייש ַא ןופ

 ...ןעגנַאלראפ עקיטניװ יד ןופ ןברַאטש ןוא ,שא ןיא ךיז ןעינימ ןעקנופ יד

 -- : ןזייּפש רעדניק ןוא יורפ ןפרַאד סָאװ ,יד רַאפ ,טעברַא ןָא געט יד
 ןזייװַאב טינ רערעמ ןענָאק ייז -- .קילג א ךָאנ סרעציז-חעבש ןענייז
 .ןכָארבעצ טומ ןָא ,קידנָאטייוװ ןענייז עכלעוו ,רעמימעג יד ןבעלוצפיוא
 ,ןכש א "גָאט א, טעוו'ס זיב ןטרַאװ ןוא ,רעמצניפ רעד ןיא ןציז יז
 ,ןכוק ַא יצ ,לגייב ַא ןגָארטנײרַא ,טייקיטכיל רעקידמעראברעד ַא טימ
 .ןכוזרַאפ וצ ןסע ןופ םעט םעד ,ןעמוג םענדעשז םעד ףיוא רעדיוו

 -- !ןזעוועג לָאמַא ןופ געט עטוג ףיוא ,טעברַא ןָא געט יד
 .ןסעגעגפיוא האובת יד טָאה סָאװ ,דלעפ ַא ףיוא ןקירעשייח ןענייז
 .הללק א ךיז םרעכיור דרע רעטיוט רעד וצ זיב סנקלָאװ עיורנ יד ןופ
 .הלהב א טרעמָאי םרעלכייּפש ערעל יד וצ זיב טסיוו סעברוחה יד ןופ ןוא
  .ןעילב וצ ןבױהנָא רעדיוו שטָאכ לָאז סע ,למיה םוצ ךיז ןסייד תוליפת ןוא
 .ןעינק וצ טיורב רַאּפ שטנעמ םעד טגיוב ןוא דרע רעד ףיוא טגיל למיה רָאנ

 קידעכַאװ

 טרעטנימ ןוא טגנילק רעגייזיקעוו רעד
 .ץרַאה ןפָאלשרַאפ ןיימ גָאמרַאפ ןיא
 .ץראווש ןוא סייוו ןיא טלמירד ,יינש ןוא סָאג
 .ףָאלש ןופ טרעקַאעצ זיא ךעלייל סָאד טעב ןופ
 -- םרעטניוו רעטצנעפ יד ךרוד בוטש ןיא טפול יד
 - .ףיוא זיא ימ וצ העש ןיימ

 .טזָאלעגכָאנ זיא ךיק ןיא ןַארק רעד
 .סעצינערק יו זַא ךיז ןליפ סעינעמשז ייווצ עניימ
 ,סע ץענעגעצ ךיא -- ,ףָאלש ךעלטשער
 ןזָאלב עגנירג ןיא םינּפ ןיימ ףיוא םייז
 ,טסָארפ רעטשרע רעד ביוש ןפיוא יו ,ןַא ךיז טוט
 .ןזָאלעגוצ טמערַאװ ךוטדנַאה רעד
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 .ןטרעביושעצ ַא ךימ טזייוו לניּפש

 .רָאי עטלוועַאב טנכייצ טייקדימ

 ,רָאלק טרעמעד רעטצנעפ ןראפ גָאט

 .ור רעטקיטעזעגנ ןיא דניזעניזיוה ןיימ ךיא עז

 ,רעטרעביוזעג א ףיוא ךיא יינ רעטציא

 .ואוושרעדנַא ןופ ,רערעדנַא ןַא

 -- :ןגרָאמטונ ַא סיוא רימ ןעּפירקס ּפערט
 .טנַאקַאב גנַאל ןופ רעכעלמייהמוא ןא לוק א
 טנַאּפשעג רימ וצ טפיול סובָאטיױא ןַא יו סָאנ יד
 .רעזייה עטכאוורעד יד ןופ -- תונחמ טימ
 ,ןגרָאז עקיכָאװ טימ גָאט ןנעק ךיז גָארט ךיא
 ,.רעזייּפש א ןייז וצ ,טשטנעבענ לוע ןופ

 החּפשמ רעד ןיא דילנ ַא

 ,ָאמעג "דייס טסיא, רעקידוועריר רעד ףיוא ,לדנַאה ןופ גָאמ ןיא
 .חטש םעניילק ףיוא טשערעג טָאה ןבעל שידיי ואוו ,םייה ןיימ קירוצ ףיוא טבעל
 ,עלײשטַאפ ַא ןיא טליהעגנייא ,הנקז ַא גיוא ןיימ ןופ לגיּפש םוצ טמוק טָא
 -- הלוח ַא יו סיוא םעז סָאװ ,זיירג רענעי טינ זיא --- ? עבָאב ןיימ םינ יז זיא יצ
 ? טץעײמשרַאּפ םוא טייג גערב עזַאּפ סָאװ ,רעד םָא טינ רעדורב ןיימ זיא יצ---?עדייז ןיימ
 טעיימרַאפ טייטש רחסמ בילוצ סָאװ ,גייצ-טינש-לגעוו םייב ,דיי רעד
 -- ?ץטַאט ןיימ טינ רע זיא יצ ,טזיירגעג-וויש ,ענייז דרָאב יד
 -- ,עמַאז א ןיילַא םיוק ,טרָאד טייקנגיובעג ןיא ,לגייב קישַאק םייב יורפ עטלַא יד
 ? ןכַאנק זוא טוה ןופ ,יד --- רעטסעווש ןיימ ןוא -- ? עמַאמ ןיימ טינ יז זיא יצ
 .חחּפשמ ןיימ ןופ דליב ַא .טּפינקעגניײיא רעדיוו ךיא רעוו ייז טימ !שינעטנעקרעד

 םָארק-םירפפס ַא ןופ רעטצנעפ ןיא

 ,הרות-רפס יד ריא רַאפ ָאטינ ,ןיילַא טצוּפעגסױא טננעה עלעטנעמ א
 .הרונמ ַא וצ ןואנ רענליוו רעד .ך"נת ַא וצ ךיז טעילוט ארמנ יד
 .ןליּפש םיא לָאז סע רעוו ,ָאטינ --- .לדיירד ַא טגיל ,טרעקיוהעג ,תיב-ףלא ןַא ייב
 .ןיליפת רָאּפ רעטלַא ןַא ןופ תועוצר יד טשוק םורפ תופנכ-עבדא ןַא
 ,טנשקעעגנייא ץלַא זיא דיי ןייא ואוו ,"חוכיוו, רעד דליב ןפיוא
 - ?טנכשמרַאפ ַאד ןגיל ,רודיס ןייז ןוא רוזחמ ןייז זַא ,רע טפייוו יצ
 רוביח ןטביױטשרַאפ א ןבענ .תוינשמ ןייז ןוא בקעי-ןיע ןייז ךיוא
 .רעביא ךיז טקוק שיטעקָאק ,םורַא ץלַא טימ --- דנַאב-רעדעל ןיא -- "ענעלעה ענייש יד,
 ,רעמיש ןייד ,טייקילייה ןייד טקעדרַאפ טציא ןקלָאװ ! םָארק-םירּפס ,ָא
 .רעמיטקילייה ענייד ףיוא טייקשידיי תיזכ סָאד רימ ןיא טנייוו'ס ןוא
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= 

 ,טירט עקיגָאטרַאפ טימ
 דנַאי ףיוא ךיא ייג

 ,דלַאװ ןשיטָאטש ןיא

 ,םייהעג רעטשינ ןוא

 : םינעג רעטשינ ןוא

 טלַאהעג ןיימ גנערב ךיא זיב
 ,םייהא

 ,גָאט םענעסָאשדעד ַא

 דיירפ טםימ םיא טמענ

 גָאװ רעד ףיוא ,בייוו ןיימ

 : םיונ ריא ןופ

 -- ; םיא טלייטעצ

 ,טיורב ןיא ןוא שיילפ ןיא

 ,דיילק ןיא ןוא ךוש ןיא

 ,רימ רַאפ ןוא ריא רַאפ

 ,רעדניק יד רַאפ ןוא

 ,ריצ רעד -- ןבעל ןופ (טגָאז יז יוו)

 טסַאנ וצ יז םעברַאפ םעדכָאנ ןוא

 ,ריט ןרעטניה טכַאוװ סָאװ ,ףָאלש םעד

 ,טַאז ןוא קיאור ןפָאלש

 .ריפ ןופ החּפשמ ַא
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 דנ ַאי

 ,קנילפ טינ זיא סקיב ןיימ זַא

 .(טננילעג לָאמעלַא טינ)

 סָאש ןיימ ןופ ןוא

 ,זָאה רענעקָארשרעד ַא יו טפיולטנַא גָאט רעד

 ,םייהַא ךיא םוק

 ,טפיורשעצ ןצנאגניא

 . . . גָאט ַא ןָא ,םייהַא

 טמעלקרַאפ ןענייוו

 ,טנעה יד בייוו ןיימ ןופ

 גָאװ רעד ףיוא ,ןלייטעצ טינ ןַאק יז סָאװ

 ,םיונ ריא ןופ

 ,טיורב ןיא ןוא שיילפ ןיא

 ,דיילק ןיא ןוא ךוש ןיא

 ,גָאט םעד

 םקיפ ןוא םקופ זיא סָאװ

 ןיימ ןופ ןפָאלטנַא

 ,םקיב רעטרעּפמולעגמוא

 ,ףָאלש רעד ,טסַאנ רעד ןיוש טביילב

 ,רימט ןרעטניה ַא

 --- ןֿפָאלש טינ ןענַאק'ס ןוא

 ,ריפ ןופ ,החּפשמ יד

 1932 ,קרָאירינ ,רעזייה ערעייז ןופ רעניואוונייא עמערָא סורַא טפראוו ןעמ -- ןַאמסיר ּפיליפ



 גר עב כיוג ..י
 1893 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 מ ַא ט ש

 .א

 ,ןסַאג ףיוא גנַאל ןהעש טרעדנאווענמוא בָאה )

 ,גנַאלק טימ ןרעיוא יד טּפעשעגנָא בָאה'כ

 ,גנונעוַאב ןיא רעדליב טימ ןגיוא יד טּפַאזעגנָא בָאה'כ

 ,גנַאפ ןיימ ךיא רעטנָאלּפעצ ,העש טנווָא ןיא ,טציא ןוא

 ,םנבילקעג ןוא סטלמאזעג ךיז רַאפ קידנטיײרּפשעצ

 ,טכיל ןיא ןוא ןטָאש ןיא רעמינּפ ךיא עז רעדיוו ןוא

 ,לכיימש א סױרַא טפור ןורכז ןיא סעּפע ןוא

 .טכיזעג ןיימ ףיוא שטיינק ןפיט א טנייל סעּפע ןוא

 .ב

 ,קיטנוז א גָאט רעדעי זיא יעוודָארב רעקימיוש ףיוא
 .ךָאװ ןופ גָאט ןדעיא דיילק-קיטנוז ריא סָאג יד טגָארט סע

 ,לזעלב א שטנעמ רעדעי זיא יעוודָארב רעקימיוש ףיוא
 .ךַאק רעיעװדַארב ןיא ךעלזעלב עקידוועריר
 ,ןלַאװינרַאק ןופ טייק א -- יעװדָארב רעקיכָאק ףיוא
 ,ּפעק םנשטנעמ רעבירַא ןרענאב ףיוא דיירפ יד טבעווש
 ,ןסַאג יד ןיא עמלארּפעצ דיירּפ יד-םוא ךיז טגָארט
 .ּפערק ןצרַאוװש ןייז ןיא רעיורט .רעד ךיז טלדנח

 .ה

 ,טרעקראפ ָאד ןענָאילימ לַאפוצ רעדנילב טָאה'ס

 .דרע לציּפ ַא ףיוא -- ןשטנעמ ןענָאילימ
 ,גנורּפש ןייז זיא קיזיר ןוא שטנעמ רעד זיא קיקערטש ןוא

 .גנואווש ןייז קידנכיירגרעד ןוא קיטכעמ ןוא טיירב ןוא ?

 ,ךיירגרעד ןכעלשטנעמ רַאפ דרע לֵציִּפ סָאד גנע זיא

 ,ךייהרעדניא ןקלָאװ םוצ סולפרעביא ןייז ףיוא טצירּפש :
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 65 גרעבכיוג ,י

 ,גָאט ןדעי רעכעה ץילַא טפַארק-טנגוי ןייז ףיוא םגייטש
 ? קָאטש טנזיוט םינ סָאװרַאפ --- ,ןייז קימיונ םעוו'ס ביוא ןוא

 .ד

 ,ןרעיױמ יד ַאד ןעייטש עדָארג ,עצלָאמש
 ,ליטס רעזדנוא זיא סָאד --- ךעלכַאז ןוא טסָארּפ
 ,למיח םוצ געוו רעטסצריק רעד זיא -- עיניל עכיילג יד
 ,ליצ םוצ ךיילג ןריפ ייז --- סעיניל עלאקיטרעוו יד
 למיה םוצ ןרעטעלק ענרעניימש ןבוק
 ,ּפָאק םנטייווצ ןפיוא רענייא ךיז ןלעטש
 .ןכירקרעד עקינייוו רָאנ ,ךס א ןָא ןביוה

 ,ּפָא טינ ךיז ןלעטש ערעקיטומ יד רָאנ ןוא
 למיה ןזיב ןכירקרעד עטסקיטומ יד רָאנ ןוא
 ,םיור ןעיולב ןופ ץרַאה ןיא ןיירא ךיז ןקעטש ןוא
 ,ןגיוא עטזעלגעגנָא טימ ּפָארַא יז ןקוק
 ,םיוק ןעניפעג ןוא -- רעפעש רעייז ןכוז

 .ה

 םקניל ןופ דליש ןוא סטכער ןופ דליש ,טכיל-ןברַאפ ןוא טכיל-לדניווש
 .טריּפרַאפ טעוד ַא ןבָאה ,ןיה עילַאװכ ןוא רעה עילַאוװכ
 -- ךיוהרעדניא ןרעטש א טקעמש --- טכַאנ ןופ טַאלב ןצרַאוװש ןפיוא
 טמעשרַאפ ןוא ןּפמורשעגנייא ןירג ןוא לעג ןוא טיור רעטרעוו
 --- ףייר-הנבל קיטש ַא טגנעה רילָאק ןופ עינָאּפמיס א
 ,טדמערפראפ ,טעוװעקאילבעגנּפָא ,טרירביוו ןוא ךיז טדניצ ,ךיז טשעל

 סעמַאלקער

 סעמאלקער עקיברַאפליפ עשיּפָאקסָאדיײילאק
 ,ןענָאגַאװ יד ןיא טנעוו יד ןופ ןעיירש
 ,רעדליב טימ ןוא ןרילָאק טימ ,רעטרעוו טימ
 .ןענָאק ייז יו רָאנ ךיוה ױזַא ןצלירג
 ,ןצלָאמש ףיוא ךעלרעטרעוו עניילק ןענַאּפש

 ,ןצאיַאּפ יו ןרילָאק ךיז ןכערב
 ,עילאנאכקאוו ַא גיוא ןיימ ןיא ןעווַארּפ
 :ןצַאמ םנזיומ ףיוא ײרעמירַאב טגנילק
 ! קיליב ןיב ךיא ןוא םונ ןיב ךיא ,ךימ ףיוק
 !ןטסעב םענופ רעסעב ןיב ךיא ,ךימ ּפַאכ
 ! ןמסיז םענופ רעפיז ןיב ךיא ,ךימ קעל
 -- !ןטסערג םענופ רעפערג ןיב ךיא ,ךימ טסעמ
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 טי טא

 ,ןרילָאק יד ןגיוא עניימ ןעגנילש
 ,ןכערב זיב ,טייקסואימ זיב ייז ןסערפ
 ,עדימ עניימ ןגיוא יד ךיז ןסילש
 .ןכערפ םעד יירשעג-רילָאק ןופ עדימ

 טייקליטש

 ,רעביוצ ןשיטָאמש ןופ ןעגנַאפעג
 -- דיל םענעלָאטש םעד ןופ טפַאגרַאפ
 טייקנייש יד ןסעגרַאפ םינ רעיש בַאה'כ
 .טימעג ןליטש ןקיאור ןופ

 ,ןענַאב יד ןופ קיױּפ ןשימטיר ןיא

 -- גנַאלק ןופ ןוא ברַאפ ןופ לבריוו ןיא

 ןושל סָאד ןסעגרַאפ טינ רעיש בָאה'כ

 .גנאזעג יוו טסילפ סָאװ ,טייקליטש ןופ

 ,רעסַאװ םייב תושמשה-ןיב ָאד ןוא

 ,םיוז ןקידלַאו םייב טלמירד סָאװ

 ןגייווש ןופ טייקנייש יד ךיא םענרַאֿפ

 ,םיוב טימ ןוא דלעפ טםימ םענייאניא

 סנטָאש עקידלַאװ יד ןעלמירד סע

 ,ךייט ןטרעפעלשרַאפ ןופ סיוש ףיוא

 רעסַאוװ םייב ןטָאש א יוו גיל ךיא

 .ךיילנ ןייטשנזלעפ ןטימ גייווש ןוא

 ק י פ ַא ר ט

 - ,טרעווילגראפ גנורּפש ןטימניא ףלעוו עקירעגנוה יו
 ,ןגיוא עקידנעילג ספשכמ ןופ טפושיכרַאפ

 ,עטיור ןלַאנגיס ךרוד סָאטױא ןעיימש טעטנעּפעג
 .ןגיוב רעטנַאּפשעג א יו דלודעגמוא טימ לופ ןוא
 ,ףושיכ רעטיור רעד טנירעצ'פ -- יירד ןוא ייווצ ןוא ,םנייא רָאנ
 -- ןבעגעג לעפַאב א טָאה גיוא ענירג עדלימ סָאד
 ,סרעּפרעק ןוא ּפעק רעביא ןוא -- סיר ַא ןוא עווער ַא
 ! ןבעל ןטימ ךיז טסליּפש וד !ךַאװ טלַאה ,שטנעמ וד ,שטנעמ ,יעה



 רעסיג דוד השמט
 1893 ןיא ןריובעג

 1924 ןיא עקירעמַא-םורד ןיא ןעמוקעג
 1952 ,לירּפַא ןט19 םעד ןברָאטשעג

 קד ַאי-וינ

 ,ךעלסעגנ ןוא ןסָאג יד טימ ןייש זיא ַאנאיטנא 0

 .רענעש ךָאנ זיא ןעוועג עשראו רָאנ

 -- ךעלסעה זיא ןוא סואימ זיא קרָאידוינ זַא ,רָאנ טגָאז'ס רעוו

 .רענעי זיא רעפסיורג ַא רענניל ַא

 ,למיה םעד וצ טקערטשענ ןעייטש ָאד רעזייח יד
 ,ןקָאטש ףיוא ןקָאטש טימ סמערוט יו
 למיוועג ןוא שער ןיא ,ןענַאילימ ,ןנילפ ןוא
 .ןקָאלב יד ןשיווצ ןעימ ךיז

 ,ןלענומ ,סרעלעק ןיא ,ןמנוא ןופ "יײװבָאפ, רעד

 .ןכַארק ןוא םערַאיל טימ "ירעפ, רעד
 ןלערט סָאװ ,ןעלניופ ןוא רעלטרָאּפס סעקירוועוו טימ
 .ןכַארּפש ײלרעלַא ףיוא טייחיירפ ןופ

 ,ןברַאפ עקיאיירש ןוא ןָאענ ןופ ןדליש טימ

 .ןדיירפ ןופ עדליוו סוינעווע טימ
 ,ןברַאטש םוצ זיב סטוג טימ ,ןלַאפ םוצ זיב קילנ טימ

 . . . ןדערג עטסנעש סָאד ןנילפ רַאפ

 ,טפַאשדנַאל ַא יו ,גרעב יד טימ ןייש זיא ַָאגאיטנאס
 .ןעקנעב ַא טָאה טזָאלעג עשרַאװ רַאנ
 ,טפַאשטנַאקַאב קרָאי-וינ טימ ןסָאלשעג טָאה'ס רעוו ןוא
 .ןעקנעדעג דימת ףיוא יז םעוו רעד
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 רעסיג דוד החשמ 568
 4 עיי=+ עט ערע, . יו וו וו עי עטיא

 עי העי 400 4 טא :

 ּפָאט-ץלעטש רעד

 ,לניצ ןופ רעזייה יד ןעייטש ןעננוטסעפ יו
 .ןצלער ןוא ןקירב טםימ טלטראנעג

 ,לגיט רעטרעייפעצ רעסיורג א קרָאידוינ זיא'ס

 ,ןצלעמשעצ רעקלעפ עלַא ליוו סָאװ

 ,זיא םייה יד רעזייה ןיא קידימש ןוא קיטעז רָאנ

 .ךעלנעמ סָאװ ןוא טנאמש טימ ןוא ךלימ טימ

 ,תומהב ליפ ױזַא קרָאידינ ןיא ןעמ טמענ ואוו

 ? ךעלגעש-נָאט ןקלעמ ךיז ןזָאל םָאװ

 ,ןעלטרעצ םוצ עפייוו דעלעבייטמ יוו ,ךעלדניה ןוא

 ,עלימש רָאנ רעייא יד ןנייל סָאװ

 ,ןעלטרעפ ךיז ןזָאל ןוא

 ,ןליפא טשינ ןָאה ןייק ןבָאה ןוא

 ,טלודנעוועג ןוא טליישעג ,גנירעה ןוא ןסקַאל ןוא

 .ןקירבַאפ ןיא טכאמעג ןּפוז ןוא

 ,לזדנעּפ םעד ןעמ טמענ ואוו ,ןברַאפ יד ןעמ טמענ ואוו

 ? ןקילנ ענעדלָאג יד ןלָאמ וצ

 ,ןגולק םעד לכיימש םעד ,תוחוכ יד ןעמ טמענ ואוו
 ,קינָאילימ ןפיירגַאב ןענָאק וצ
 ןגילפ יד ןרעוו טשינ טייקטאז ןופ ןלָאז'ס זַא
 ? קינָאה םענעגייא ןיא ןעקנורטרעד
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 ס יצ ינ .מפ
 1894 ןיא ןריובעג

 1922 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ןדָאב , עינָאלָאק רעד ןיא
 (גנולייצרעד רערעסערג א ןופ ןטנעמגַארפ)

 טרעדנוה ריפ םורַא ןופ חטש ַא ןעמונרַאפ טָאה "ןדָאב, עינַאלָאק יו ,2ב

 זייוונליימ ךיז ןבָאה עינָאלָאק טייז ןייא ןופ .יזריושזד-וינ םורַא דנַאל רעקַא
 זיא םייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא דרע ןסַאּפ עצרַאװש טנָאזירָאה םוצ ןגיוצעג |

 -עג זיא םייז ןופצ .קייל ןקידעילַאװכ-יולב םעד טימ ןרָאװעג ןטינשענּפָא יז
 -עג ןענייז טייז-םורד ןוא ,ףױרֿא גרַאב ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,לדלעוו א ןגעל
 ."ימ , עיצנַאטסךןַאב רעד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןסלער ליימ ןצפופ ןפָאל

 -עגרָאפ ךיז טימ טָאה סָאװ ,"1 רעמונ, זיוה ןקיקָאטש-ייװצ םעד ףיוא
 שידיי ףיוא דליש ַא ןעגנַאהעג טָאה ,רעטנעצ ןוויטַארטסינימדַא םעד טלעמש
 -עגרָאפ ןענייז זיוה ןקיזָאד םעד ןיא ."ןדָאב עינַאלַאק , :שילגנע ףיוא ןוא
 -ַאילביב יד ןעוועג ךיוא זיא ָאד :"טעטימָאק-ןטַאר ,, ןופ ןעגנוציז יד ןעמוק
 עסַאק רעקיזָאד רעד ןיא .עסַאק-רעייפ יד ןענַאטשעג ךיוא זיא ָאד ןוא קעט
 רעד ןופ ןמוזמ לסיב סָאד ןוא ןריּפַאּפ עלַאנעל עלַא ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןענייז
 ןשידיי ןמימ רעדילגטימ קיסיירד-ןוא-ריפ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עינָאלָאק
 רעד רַאפ ןדָאב םעד ןעגנודעג טָאה'מ ןעמעוו ךרוד ,יזריושזד-וינ ןופ דעמרַאפ
 | . . . םרעמרַאפ עקילָאמַא יירד א ךָאנ ןופ ןוא ,עינָאלָאק

 -ייז סע רעכלעוו ףיוא ,עלעבַאט 8 ןעגנַאהעג זיא "1 .מונ זיוח, ןיא . - .
 -ַאפ רעד ןופ ןדנוטש יד ןוא סעיצקנופ יד ,ןעמענ יד טנכערעגסיוא ןעוועג ןענ
 טעברַא ,ךיק רעד םורַא טעברַא ,טעברַא-דלעפ :טעברַא רעטלײטעגרעדנַאנ
 םורַא ,יירעשעוו רעד םורַא טעברַא ,רעניה ןוא יק יד םורַא ,ןלַאטש יד םורַא
 ...רעטייוו ױזַא ןוא ,רעטייוו ױזַא ןוא סקָארט יד

 ןיא םזימָאק ךס א טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא גנוביוהרעד ןעוועג זיא סע
 ןופ ןעמוקעג זיא גנובייהרעד יד ! .ןטסינַאלָאק יד ןופ ךס ַא ןופ גנוטלַאה רעד
 -ַאב ןעמ טָאה גָאטרַאפ .ןרעטש יד וצ ןוא רוטַאנ רעד וצ טיײקטנעַאנ רעד
 ןופ טייקפיט יד -- טכַאנייב ןוא ןוז עקידנעייגפיוא עסיורג יד טרעדנואוו
 -רַאפ יד ןוא םורַא טייקלימש יד .ןרעטש עקידנרערט טימ טצעזַאב ,למיה
 סָאװ ,ןעלגייפ יד ןופ ,םעבַאשז יד ןופ ,ןטקעזניא יד ןופ ןעגנַאלק יילרענדייש
 -ניא ןקידתודוס ןוא ןשיטסימ טימ ךיז טליימעגסיוא טייקליטש רעד ןיא ןבָאה
 -יינ ןופ גנומימש רעד ןיא ןטסינַאלַאק יד ןטלַאהעג טָאה ץילַא סָאד -- טלַאה
 סעּפע וליפא ןנעלעג זיא סע עכלעוו ןיא ,ןעקנַאדעג ןוא סעיצַאמע ענעריובעג
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 עי עי עי= עט עי=+ א א טיי == עי עי

 ךיז טָאה סָאװ ,טייקנביוהרעד ַא ןוא ,טפַארק רעשיטסימ ַא סעּפע רַאפ דחּפ א
 .ףַאשַאב ןופ טייקיבייא ןופ קנַאדעג םעד טימ ןוא טייקיאור רעד טימ טרענעג

 ןוא ןעידכ ןוא למיה ןיא רעכעה ןייטש טנעלפ ןוז יד ןעוו ,רעבָא ראפרעד
 -סױרַא טגעלּפ יז ןוא ,עצײלּפ יד ןוא ּפָאק םעד ,ןקַאנ ןוא זדלַאה םעד ןטָארב
 וצ ,טיוה עטירבענּפָא ,עיור א ןזָאל ןוא בייל ןופ םייווש ןּפָארט ןדעי ןעיצ
 -כָאנ טימעג רעד טָאה טלָאמעד ,ךיז ןרירוצוצ ןייּפ א ןעוועג זיא סע רעכלעוו
 ןטייק ,ןטייק ענרעזייא עטילגעננָא טימ רעטעוואקעגוצ ַא יו ,ךיז טּפעלשעג
 טינ טָאה טפַארק ַא סעּפע ןוא ךיז ןסיײרּפָא טלָאװעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ
 ,טזָאלעג

 טימ ןשוילעּפאק עסיורג יד וצ ןוא ,ןוז רעד וצ ןרָאװעג טניואוועגוצ זיא'מ
 .טנעה יד ףיוא ןוא םינּפ ןפיוא טיוה רעטליישעגסיוא רעטנערבענּפָא רעד
 -כָאנ טָאה רענייא רעדעיַא ןוא ,ריא ןופ ןכַאמ קזוח ןעמונעג ןיוש ןעמ טָאה
 טלָאװעג ךיז טָאה רענייא רעדעיא ןוא טעברַא רעטייווצ רעד יו טקוקעג
 טעברַא-דרע ןיא ןשינעטנעק ענייז טימ ןוא טפַאשנַאמכַאפ ןייז טימ ןזיײווַאב
 -ןטסינָאלָאק ענלעצנייא יד ץוח ,עלַא רעבָא ןבָאה ייז .יירעמרַאפ רעד ןיא ןוא
 ,ןסיוו ןופ דוס רעד טגיל טעברַא-דרע ןיא וליפא זַא ,ןבעגוצ טזומענ סרעמרַאפ
 ...רומַאנ רעד טימ ?כש ןופ גנוטפעהַאב רעד ןופ דוס רעד
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 םעד ןופ .רעלעקנוט ןוא רעטנקלָאװרַאפ א ןעוועג זיא טנווָא רעד - - .

 -ַאוו ןופ חיר םעד ךיז טימ ןגָארטעג טָאה סָאװ ,לטניוו ַא ןזָאלבעג טָאה קייל

 -צנעפ ענעטכױלַאב טניישענסױרַא ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד .טייקטכייפ ןוא רעפ

 -ניק ןופ רעטכעלעג רעד ,ןעמיטש טרעהעגנ ךיז ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד ;רעט

 רעד ןיא ךיוה טָאה ןַאלּפָארע ןַא .וק יד טעקורמעג טָאה לַאטש ןיא .רעד

 ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס .טורעג ןבָאה ןטסינָאלָאק יד .טעמושזעג טייקלקנוט

 טראוװעג טָאה ןעמ ..;ןפָאלש רעדניק יד טגיילעגנ ןבָאה ןעיורפ יד .ערעשטעוו

 .רעסייה א ןייז לָאז גניטימ רעד טראװרעד טָאה ןעמ ,גניטימ םעד ףיוא

 טומ ןגירק רע טעוװװ רשפא .טיירנעג טייהרעליטש ךיז טָאה רענייא רעדעי

 ױזַא טָאלג רעוו ןוא ,ענַאלק א טימ רעוו ןוא ,1אלשרָאפ א טימ רעוו ,ןדער וצ

 -נַאג רעד ןופ לכה-ךס םעד ןריפרעטנוא טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,עדער ַא טימ

 | .טעברַא רעצ

 -ןייא םעד טימ ןטכױלַאב ןעוועג זיא "1 רעמונ זיוה , ןופ גנַאגניירא רעד

 ןיא קינייועניא .עינַאלָאק רעד ןיא ּפמָאל ןשירטקעלע ןסיורג ןקיצנייא-ןוא

 ףיוא ןוא ךעלקנעב קיצפופ םורַא טלעטשענסיוא ןעוועג ןענייז "לָאה , ןסיורג

 טימ טקעדַאב ,שימ רעננַאל א ןענַאטשעג זיא עמרָאפטַאלּפ רעקירעדינ רעד

 שאלפ א ,לקעלג א שיט ןפיוא ; ןטייז יד ייב ןדלָארט טימ ,ךוטשיט םענירג א

 ויא עילעטס יד ;ריּפַאּפ ןוא רעדעפ ַא ,רעטניט א ,רעזעלנ ייווצ ,רעסַאוװ

 ןבילברַאפ) ךעלדנרעטמאל ןוא ךעלריּפַאּפ עלופרילַאק טימ ןעננַאהאב ןעוועג

 -ַאטשעג ןענייז טנַאװו רעטכער רעד ייב ;(טכַאניסגנונעפערעד רעד ןופ ךָאנ

 ,שיט רעגנַאל א -- טנאה רעקניל רעד ייב ןוא ,רעכיב טימ פעפאש ייווצ ןענ
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 ,ןלָאש ןוא רעזעלג ןעייר ייווצ --- שיט ןפיוא ; רעכוטשיט עסייוו טימ טקעדַאב

 -רַאּפ ןעננַאהעג ןענייז טנעוו יד ףיוא .ןעמולב טימ עזאוו א ןוא "םקיעק , ריפ

 לקניוו ןיא .ןעמכילע-םולש ןוא ןצרּפ ןופ ,ןלָאקניל טנעדיזערּפ םעד ןופ ןטערט

 ...ַאידַאר עשידָאמטלַא ןא ןענַאטשעג זיא

 -רַאפ יד ןעמענוצפיוא טיירג ןוא ןטכױולַאב ןעוועג ןיוש זיא רעמיצ סָאד

 | -------...גנולמַאז

 -ָאמַא ...רעבייוו יד טימ ןטסינָאלָאק רָאּפ א ךיוא ןעמוקעגנָא ןענייז סע ..

 ןרָאי ערעייז עלַא ןבָאה סָאװ ,םיבשות רענַאקירעמַא עטלַא ,סרעמרַאפ עקיל

 טינ ןוא ןכַארבעג ןעגנַאגעג רעטלע רעד ףיוא ןוא יירעמרַאפ ןופ טבעלעג

 ןתענושמ עלַא טימ עץינַאלָאק יד .ןבעל ןשיטָאטש םוצ ןסַאּפוצ ךיז טנַאקעג

 ןזָאל'ס זַא ,ןרעטיצ ןוא קידייל ךיז ןעיײרדוצמורַא יו רעסעב טרָאפ ןעוועג זיא

 םורַא ןוא ןטרעּפסקע רַאפ ייז ןעמ טלַאה ָאד .טנעס רַאּפ עטצעל יד םיוא ךיז

 סָאד ןסייוו ייז .ןטרעּפסקע רעכיז ךָאד ייז ןענייז "ןדלָאי, ןוא "םידמלמ , עלַא

 יז ןוא תומהכ יד םורַא ןײגוצמורַא יו ןסייוו ערעייז רעבייוו יד ןּוא ,דלעפ

 ןענרעל סָאװ ,עקיזָאד יד ,עקַאט ןענייז ןוא ,םנירעקלעמ יד עקַאט סע ןענייז

 ןוא זעק ןכַאמ ןוא יק ןקלעמ ןופ הכאלמ יד רעבייו עקירעביא יד

 -- -- -- .רעטוּפ

 .ןטסינַאלַאק ךָאנ ןעמוקעגנָא לייוורעד ןענייז סע

 רענייזַא טכַא טקנוּפ .טכַא וצ לטרעפ א ןעוועג ןיוש זיא רענייז רעד . . ;

 םייב עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא .גנולמַאזרַאפ יד ןענעפע טפרַאדַאב ןעמ טַאה

 .?םָאקטַאר , רעצנאג רעד םעמכ ןפעזעג ןיוש זיא שיט

 םעד טנעיילעגרעביא ןעמ טָאה ,גנונעדרַא-גָאט יד ןלעטשסיוא ןכָאנ

 ןבױהעגנָא ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא גנוציז רעקידרעירפ רעד ןופ לָאקָאטָארּפ

 -נָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגַארפ עטקיטיײוװעגנָא יד טקנוּפ ךָאנ טקנוּפ ןעלדנַאהרַאפ

 "םָאקטַאר , ןיא ןעמוקענניירַא ןענייז סע .ןכָאװ ייווצ עמצעל יד ןיא טלמאזעג

 . . . סעגַאלקנַא ןוא ןנַארפנָא ,סעיצאדנעמַאקער

 ךָאנרעד ןענייז ןטקנוּפ עלַא ןוא ןגאלשרָאפ ץלַא ןוא תונעט עלַא ןעוו ןוא

 םוצ ןרָאװעג ןבענעגרעביא רעדָא ,ןרָאװעג טזיילעג ןטייווצ םעד ךָאנ רענייא

 םוצ טָאה ,ןבילברַאפ טינ ןענייז ןטקנוּפ-טפעשעג ןייק רעמ ןוא ,"םאקטַאר,

 -נדירפוצ רערעדנוזַאב טימ ןטכיולעג ןבָאה ןגיוא ענייז .גרעב טדערעג ףוס

 ןלעטשנייא ןָאט ןייז טימ קידנלעוו יוו ,ליטש ןדער ןביױהעגנָא טָאה רע .טייק

 טימ ןטכַאלפרַאפ ,רעטרעוו ענייז ןוא ,טייקיאור עכעלרעדירב ןוא עשימייה א

 -רַאפ יד ןשיוװצ גנומיטש עטריסנַאלַאב ַא טלעטשעגנייא יבָאה ,רָאמוה לסיבַא

 ןדעי ,עגַאלק עדעי ןטכַארטַאב ןעמ טעוו ,טגָאזעג רע טָאה ,יאדווַא .עטלמאז

 טריטַאולּפסקע טינ טעוװ רענייק ןוא ןרעוו טגרָאזַאב טעוו ץלא ןוא גָאלשרַאפ
 טמענ ןוא תוירחא יד טליפ רענייא רעדעי זַא ,ךיז טיײטשרַאּפ ןוא .ןרעוו
 ,ונ -- ןעמעלבַארּפ עקיטכיוו יד ייס ןוא ןטייקיניילק יד ייס ןצרַאה םוצ ךיז
 ןיא ,טייהשטנעמ יד זיא ױזַא טָא ,ןרענָאיּפ עלַא ןענייז ױזַא טָא .ױזַא טוג זיא
 ןופ לָאבמיס רעד עינָאלָאק עקיזָאד יד טָא זיא ,ליוו'מ זַא ,לייוו ; ןײמעגלַא
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 ןקיאור ,ןכעלרע זַא סעּפע וצ טבערטש סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןוא ,ןבעל ןשידיי

 -רעדירב ןוא טייהכיילנ ,טייקיטכערעג ןשרעה לָאז סע ןכלעוו ןיא ,ןבעל-םולש

 עלַא טעמכ טערטרַאפ יז לייוו ,ץינָאלָאק יד שילָאבמיס זיא יז ,ָאי .טייקכעל

 יד ייס -- ץלַא ןטָארטרַאפ ָאד ןענייז סע לייוו ,ןבעל ןשידיי םעד ןופ ןטכיש

 יד ייס ןוא ןלַאנַאיסעּפָארּפ יד ייס ,שטנעמ-טפול רעד ייס ,עיצנענילעטניא

 -ָאבמיס ַא ,וויטקעלָאק ַא -- ןעמאזוצ עלַא ןוא . . . רוטַארעטיל יד ןוא טסנוק
 רעדעיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ..:עיידיא ןַא טימ ,וויטקעלָאק רעשיל

 -בָארּפ ןוא ןעקנַאדעג ,סעיצַאמע עלעודיווידניא ענייז טימ רעדנוזַאב רענייא

 -רעד טינ ךָאנ ,רעדייל ,לייוורעד -- ןעננובערטש ענייז טימ רעדעיא ;ןעמעל

 ,טייקנסירעצ ךָאנ ךיז טליפ סע .עטקינייארַאפ ןצנַאגניא טינ ךָאנ ןוא ענעביוה

 -ייא ןופ טסייג רעד ןוא טייצ ַא ןעמוק רעבָא טעוװ סע ,טײקטרעדנוזענּפָא יד

 | ...ןגיז טעוו טייקינ

 א ןרָאװעג םיצולּפ זיא ןסיורדניא .רענייזַא ףלע םורא ןעוועג ןיוש זיא'ס

 -עג טינ טָאה רעבָא סָאד .ןצילב ןוא ןרענוד ןביױהעגנַָא טָאה סע .םערוטש

 ןיוש ךיז טָאה סע .שיט םעד םורַא ךיז ןצעזוצמורַא ןטסינָאלָאק יד טרעטש

 ןוא ךעקעל ןוא יימ ןריוורעס ןעמ טגנעלפ ןעגניטימ יד ךָאנ : טריפעג ױזַא

 -עננָא טָאה ןעמ .ךעלשימייח ,סעינָאמערעצ ןָא טסעומשעגכדוד ךיז טָאה'מ

 ףיוא ךעליירפ ןעוועג זיא'ס ,לצנעט א טּפַאכעג טָאה'מ ןוא ָאידַאר יד טלעטש

 ָאד זיא'ס ואוו זַא ,ןזיױוַאב לייוורעד ןעמ טָאה ,ןעמעלַא ךָאנ ןוא ...המשנ רעד

 טץעמכ ןיוש ןעמ טצעז טָא .ןטכורפ ןעז וצ ןעמ טבעלרעד ,עיגרענע ןוא ןליוו

 ירא טנייל רענייא רעדעי סָאװ ,ימ רעד ןופ ןטכורפ יד רעדלעפ יד ףיוא

 ...ײרעטיזַאדַאּפ ןָא ,יירפ ןוא ,עצַארּפ ןוא ימ זיא'ם ,ןדָאב זיא'ס ...טוג זיא'ם

 -וצמוא ןַארַאפ ךָאנ ןענייז טרָאד ןוא ָאד ,יִא ,ןדיישרַאפ ןענייז ןשטנעמ ,יא

 ...לָאמַא ךיז ןעמ טשירַאנַאב ,ונ ...ךָאנ ךיז טסייר'מ ןוא ענעדירפ

 -- ןעגנומימש יד ןוא דייר יד טעדיוהעג סעילאװכ יוװ ךיז ןבָאה ױזַא
 ...פָארַא ,ףיורא ,ףױרַא ,ּפָארַא

 מָאה'מ ,ייט ןעקנורמענ טָאה'מ ...עלַא טעמכ ןסעזעג ןענייז ןשיט יד ייב

 ןוא .טפיטשענ ןוא טכאלעג טָאה'מ ןוא ןטכורפ ןוא סינ ןוא ,ךעקעל ןסעגעג

 !השקשינ ! טוג ?ןנער א .רעקרַאטש ןרָאװעג םערוטש רעד זיא ןסיורדניא

 4 ,..םיא ףרַאד'מ ,הכרב ַא זיא'ס
 ר

 ךיז םָאה ןוז יד ...נעמ עניורב-דלָאנ ,עקיטכיל ןעמוקעגנַא ןענייז סע ...

 םָאד .ןענולַאב עקיטכיזכרוד ענרעבליז טימ יוו ,דעלדנקלָאװ םימ טליּפשעג

 רעד .טײרּפשרַאפ רעכיּפעט עטרילַאק רעטרעדנוה טימ יוו ןנעלענ זיא דלעפ

 ...טסברַאח ןקידנעמוקנָא םוצ טרעטנעענרעד ןיוש ךיז טַאה רעמוז

 ; טנווָא ןיא םעּפש זיכ ןגרַאמירפ ןופ דלעפ ןיא טכַארברַאפ רעדיוו טָאה'מ

 טָאה'מ ; סנטסַאק ןוא ןשיוק ןוא קעז טיירגעגוצ ןוא טעטַאלעג ,טיינעג טָאה'מ

 -ענ זיא סָאװ ,טעברַא ןַא -- ןטכורפ טרעייזעגנ ןוא טלנערפענ ןוא טנקידטעג

 .ןעיורפ יד ףיוא טּפיוהרעביא ןלַאפ
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 עינַאלַאק רעד ןיא ןבעל סָאד ןוא ,טינש ןטימ קיטראפ ןעוועג ןיוש זיא'מ

 ןענייז געט יד .רַאבטכורפ ןוא לופטלַאהניא ,קישַאר ןוא קיברַאפ ןעוועג זיא

 טימ טקָאלעג ןבָאה טכענ יד ןוא ןטנוװָא יד ןוא ,ןוז יד יו רעלענש ןפָאלעג

 א וצ רָאפסױרא ןטימ -- לָאמַא ןוא רעטכעלעג טימ ,ןכערדּפשעג טימ ,ור

 | - -- -- -- .רעטַאעט-יוואומ

 םעד ףיוא .טסַאג רעכייר רעטַאז ַא יו טנגעזעג ךיז טָאה רעמוז רעד ..2

 ;ןטלעצעג עניורב-לעגנ יו טלעטשעצ ,ייה ןגיוטס ןענאטשענ ןיוש ןענייז דלעפ

 ןיא ןוא זייווסעּפוק ןנעלעג ןענייז םעקרעגוא ןוא לפָאטרַאק ,ןטיורק ,ױשּפָאּפ

 ןבָאה ןליבָאמָאטױא יד ןוא סקָארט עדייב .ןשיוק ענעיורטש ענעטכַאלפעג

 -סער ןוא ןלעטָאה עסיורג יד וצ ןטקודָארּפ יד טריפענ סיוא גָאט ןייא גָאט

 טימ ןעמונרַאפ טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסינָאלָאק יד ןוא ,"ן-מ , ןיא ןענַארָאט

 יד טימ ,רעניה יד טימ טקיטפעשַאב ךיז ךעלנייוועג יו ןבָאה ,ןטקודָארּפ יד

 -עד יד ןטכיררַאפ םעד טימ ןוא רעטצנעפ ןוא ןריט יד ןברַאפ טימ ,תומחב

 . . . רעזייה יד ןופ רעכ

 ךעלרעמיצ יד ןבָאה ןטנוװָא יד ןיא ןוא ,רעצריק ןרָאװעג ןענייז געט יד

 ; ָאידַאר רעד ןופ קיזומ טימ ,ןכערּפשעג עכעלטימעג טימ ,ור טימ טמעטָאעג

 טימ רעוו ,ּפמָאל ןופ ןייש רעד ייב טרָאד ןוא ,עקלויל רעד ןופ ךיור ןיא ָאד

 ,טנַאה רעד ןיא גנוטייצ ַא טימ רעוו ןוא ךוב ַא

 טָאה'מ ...קייל םייב טנווָא "ןקידרעייפ , א טרישזנַארַא ןעמ טָאה טָא ןוא

 "סגָאד טַאה , ןסעגעג טָאה'מ ,ןעגנוזעג טָאה'מ ,רעייפ ןקידרעקַאלפ א טניילעצ

 יד ייס ןוא ,עקיטכיל א ןעוועג זיא טכַאנ יד ..."אלָאק אקָאק, ןעקנורטענ ןוא

 טייקפיט רעקיאור רעד ןיא טלניּפשענּפָא ךיז ןבָאה רעייפ סָאד ייס ןוא הנבל

 ןעגנוזעג טָאה'מ ..סנטָאש עשיטסַאטנַאפ-קסעטַָארג ןפרָאװעג ןוא קייל ןופ

 ןוא "טיטעיווס עינאמוט 'וו רָאיטסָאק יָאמ ,, ןוא "רעקַאלפ ,רעייפ ,רעקַאלּפ,

 ןופ ,טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ גנַאזעג סָאד ןעוועג זיא סע ..."הוקתה, יד ךיוא

 ףיט ץעגרע ןגָארטעג ןבָאה ןטסינָאלָאק יד ןופ טייהרעמ יד סָאװ ,ןרָאי ענעי

 ...לָאמַא ןופ םולח םענעגנַאגרַאפ ַא יו ןטלַאהַאב ,ןצרַאה ןיא
2 

 -עצ ןוא רענעבירעגסיוא רעטלַא ןַא יו ןנעלעג ןיוש זיא דלעפ סָאד ...
 סָאד :םעילַאװכ עסיורג טימ טעדיוהעג ךיז טָאה קייל רעד .ךיּפעט רענעפיר
 סעייטס ;רעטכעװ רעצרַאװש ַא יו ןענַאטשעג זיא סנטייוורעדניא לדלעוו
 ןוא עקיטניוו ןעוועג ןענייז סע ,סערַאמכ עיורג רעטנוא ןגיולפעג ןענייז לגייפ
 .טכענ ןוא געט עקידנגער ךיוא

 טָאה סע .טסוּפ ןוא יורג ןעזעגסיוא טָאה עינַאלָאק רעד ןיא טעברַא יד
 ; םנוויוא ענעמוקעגנַא יד ןלעטשוצנייא טעברַא ףוא ימ ךס ַא טרעדַאפעג ךיז
 -ַאק עקינייא רַאפ גנודיילק עמערַאװ ןוא ןליוק ןפיוקנייא טפרַאדַאב טָאח'מ
 -ַאלּפ ןטייקירעווש ענעעזעגסיױארָאפ טימ טָאה "םָאקטַאר , רעד ןוא ןטסינָאל
 ...רעטניוו םעד רַאפ טעשזדובכ םעד םרינ

 רַאּפ א ,רעביירש רָאּפ א ,קרָאידוינ ןופ טסעג ןעמוקעג ןענייז לַאמ רַאּפ ַא
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 .ןטסינָאלָאק יד ןופ טניירפ -- רעריפדןָאינוי ַא ןוא רָאיטקַא ןַא ,רעוט-רוטלוק

 -ָאכראנַא יד ןופ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ןעניפעגסיוא ןוא ןָאמט קוק א ןעמוקעג

 -רעביא ןוא גָאמ א ןענאטשעגרעביא ןענייז ייז .סעיזַאטנַאֿפ עשיטסינומָאק

 ,עינַאלָאק רעד ןופ ןעוועג טרעטסײגַאב סָאוװ-קינייװ ןוא טכַאנ ַא טקיטכענעג

 ןוא קיטָאלב ,יורג טקוקענסיוא גָאט ןקידנגער ןקיטסבראה םעד ןיא טָאה סָאװ

 רעד .עינָאלַָאק רעד ןגעוו ןביירש וצ טגָאזענוצ ןבָאה רעביירש יד .ענדונ

 יד ןוא ,טרעצנָאק ַא טימ לָאמַא ךיז ןּפַאכוצנײרַא טנַאזעגוצ טָאה רָאיטקַא

 "עג ךיז טָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןטנעמילּפמַאק טכַאמעג ןבָאה טסעג עקירעביא

 -- -- -- .םייקיטלינכיילג עכעלפעה 8 טריּפש

 יד .ןייגרַאפ םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה גָאט רעקיטסברַאה-ףיט רעד ...
 -ַאר יד ...םייקבירט רעיורג םימ דרע רעד רעביא ןעגנַאהעג ןענייז םנקלָאװ
 םייב ןָאטעג ּפַאכ א טָאה'ס עכלעוו ןופ ,תורושב ערעווש טכַארבעג טָאה ָאיד
 .ןצרַאה

 ...דנַאל ןרעביא ךיז טיײרּפש קערש ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ עילַאװכ ַא
 קע ןייא ןופ ,טלעוו רעד רעביא ןכליהּפָא טעוו "טירטס-לָאװ, ןיא ךַארק רעד
 גנורעקלעפַאב רעד ןשיווצ קינַאּפ יד ...ןסָאלשעג ןעקנַאב יד ...ןטייווצ ןזיב
 .טסקַאוװ

 ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ןביילקפיונוצ טלָאוװעג ךיז טָאה'ס ןוא
 ןוא סָאאכ ןקידנעמוקנָא םעד ןיא ןעגנירדניירַא ןוא ,קערש ןיא ,ורמוא ןיא ךיז
 -ַאק יד --- ןינב םעד ןטיהרַאפ ןוא ןקיטסעּפַאב ןָאק ןעמ ױזַא יו ןטכַארטַאב
 -קעװַא ןָאק סָאװ ,לובמ ןוא םערוטש ןקידנעמוקנָא םענופ יז ןטיהרַאפ ,עינַאל
 ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא טעברַא עצנַאנ יד ,ימ עצנַאג יד ןשיוװּפָא ןוא ןגָארט
 | ןטסינָאלָאק יד



 ןאטואלנגנ ךורב
 1893 ןיא ןריובעג

 1911 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 1945 ,יַאמ ןט31 םעד ןברָאטשעג

 קרָאי-ינ ןיא ןנרַאמירפ-ילוי ַא
 ("סרעטנייּפ , ןופ טנעמגַארפ)

 -לּפענ ַא טימ ןגיוצרַאפ ,ענרַאּפ ןוא קיטכיל ןעוועג ןענייז ןסַאג יד . . . = |
 -ץיה עקידנקיטש ,עקידנעמוקנָא יד טליפעג ןיוש ךיז טָאה/ס .טייקינוז רעקיד
 ,גָאטיילוי רעקרָאידוינ א ןופ עילַאװכ

 ןייז ןיא ,קירבאפ ןייז ןיא רעדעי ךיז ןגָאי סָאװ ,רעטעברַא ןופ םָארטש רעד
 טציא ןעוועג ןיוש זיא'ס .טליטשעגנייא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ,ןיײרַא ּפַאש |

 ןטכעלפעג ןוא ןצענ עקיזיר יד רעביא ךיוה רעד ןיא ןגוצ יד רָאנ .רעגײזַא 8
 ןוא ןליימ יד רעביא ןנוצ יד ; רעצעלק ענעלַאטעמ ןוא ןלייז ענענוגושט ןופ
 ןקיבלעז ןמימ טעמכ ,ץלַא ךָאנ ןבָאה ךיוה רעד ןיא ןקירב-טפול עגנַאל ןליימ
 ענרעזייא עקיזיר --- ,טָאמש רעד רעביא טרעדורעג ןוא טגָאיעג ךיז ,טעּפמיא
 -יא ןעשַאּפ ןפָאלעג ךיז םורבעג םענעלַאטעמ ןוא ןקידנכרַאנש טימ ןענייז תויח
 ךַארק-טלעוו רעד . . . קרָאירינ ןופ סמערוט ןוא ןדימַאריּפ עטױבעגנָא רעב
 .גָאט-םמעברַא םענעמונרַאפ ןייז רַאפ טמעטָאעגרעדנַאנַאפ ךיז טשרע טָאה

 עקידטנזיוטךעצ ,עקיזיר יד טעברַא רעד וצ ןרָאפעג ןיוש ןענייז טציא |
 ןביוה עכלעוו יד --- סקריולק ןוא סעקטסינישַאמ ,םעקטסיפַארגַאנעטס תונחמ
 -ייצמוא יד ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה ייז .רעגייזַא ןיינ םוא םעברַא רעייז ןָא
 ,ןטפעשעג עטסקיאײלרעלַא יד ןופ סָארויב ןוא ןרָאמנאק ןענַאילימ יד ןיא ,עקיל
 עניילק --- ,לזדניא-ןטעהנַאמ ןופ לייט ןקירעדינ ןוא ןטסלטימ םעניא זיא סָאוװ
 -נשיווצ םעד ןגעװַאב ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו ,ךעלעמַאטַא ןוא ךעלעפיירש
 .. . רעצנַאנ א טלעוו א ןופ רחסמ ןשידנעלנשיווצ םעד ,לדנַאה ןשירעקלעּפ

 -עט ןופ ,ןטָארב ןוא ןענערב ןבױהעגנָא ןיוש טָאה טפול רעקרַאידוינ יד
 א ןגָאלשּפָא ןבױהעגנָא ןיוש טָאה קורב םענעטלַאפסַא ןופ ,טנעוו-טנעמענ
 רעדניק-גיוז טימ ןעיורפ עשינעילַאטיא .סנוויוא-ךלַאק עקיזיר ןופ יו ,ץיח
 ךעלרעדניק ערעפערג ןוא ערענעלק עּפעלש רעצנַאג ַא טימ ,סמערָא יד ףיוא -
 ןוא קעּפ רעיש ַא ןָא טימ ןעיורפ ןשידיי עטעפ ןוא עמיירב ;ךיז רעטניח
 ןבָאה ערעייז תונחמ ,תונחמ --- ,גרַאװנסע טימ ןוא ןגוצנַא-דָאב טימ ,ךעלקעּפ
 -עלע יד וצ ןזָאל ןביוהעגנָא ךעלעקניוו עלַא ןופ סעגנערעש עטיירב ףיוא ךיז
 טימ ,ןענַאבטפול יד טימ ליימ קיסיירד ַא ןּפעלש ךיז ידכ ,סעיצנַאטס-רעטיײיזװ
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 ןופ ןרעסַאו יד ןיא נָאט ןליק א ןעגנערברַאפ ףיוא ןענַאב-טנורנרעטנוא יד

 . . . "דנאלייא-ינוק, ןבעל ןאעקָא ןשיטנַאלטַא

  טגיל סָאװ ,קירב רעד וצ ךיז ןעמ טרעטנעענרעד סאנ רעקיטייז א ךרוד

 | .סקנַארב יד ןיא געוװ ןפיוא ,ךייט-סעלרַאה ןרעביא

 עלַא ןופ ןטלעטשרַאפ ןוא ןטמיוצרַאפ ,ןלָאמש א -- ךייט ןרעביא . . ,

 ; ןדַאלקפ ןוא ןקירבאפ עטרעכיוררַאפ ,עקיזיר ןופ טנעוו עלעקנוט טימ ןגערב

 -וינ טָאמש רעד ןופ רעדָא זַא יווװ ,סיוא טקוק סָאוװ ,ךייט-םעלרַאה ןרעביא

 -םעלראה םעד טָא רעביא --- טולב-לַאמטעמ ןקידנציילפ ןופ רעדָא ןַא ,קרָאי

 ןעייטש ,לזדניא-ןמעהנַאמ םענופ לייט ןקידנופצ םעד טָא טצענערג סָאװ ,ךייט

 -ַאלּפ ...סעקרַאב-אשמ ,ךעלפיש-רָאטָאמ ,ךעלפיש-ּפעלש רעיש ַא ןָא טציא

 -נזייא ךיימ ןרעביא ךיז ףיוא רעבירַא קידהענכה ןריפ סעמרָאפטַאלּפ עקישט

 ןזיר רעד רַאפ תורוחס ןוא תואובת יילרעלכ טימ ענעדָאלעגנָא ,ןענַאגַאװ-ןַאב

 -רַאפ-לייא ןוא עקיכייב ,ךעלפיש-ּפעלש . . . טנגעגמוא רעטיירב ןוא ,טָאטש

 ןּפעלש ןוא ,רעסַאװ ןיא למטרעפיירד ףיוא ןציז ,ןצכערק ןוא ןעּפָאס עטעטסעּפ

 ,סנטסַאק יײלרעלא טימ ענעדָאלַאב סעמרָאפטַאלּפ ןופ ןטייק עגנַאל ךיז ךָאנ ךָאנ

 ...דמַאז ןוא רענייטש טימ ,לגיצ ,ןליוק טימ עטליפעגנָא ,סעשזדרַאב ןופ ןטייק

 טביוה ,ןטנוא ןופ ףיוא לָאמאטימ ךיז טנפע עכעלגעווַאב ַא ,קירב עכיוה ַא

 רעקיזיר א ףיוא טצנַאלּפרַאפ זיא סָאװ ,סקַא רענעגייא ריא ףיוא ןעיירד ןָא ךיז

 -עג ןוא ענעלאטעמ ,ןעלנילפ ייווצ ןוא -- ךייט ןטימניא עזַאב-טירקנָאק

 טכעלפעג 8 םָארטש רעסַאװ ןרעביא רעביא ןזָאל סָאװ ,ןעלנילפ עטלטסעק

 . . . טפול רעד ןיא ןעגנעה ןביילב ,ךעלעטסעק עקידנטַאש ןוא עקינוז ןופ

 -מיא ןקידרענוד ןטעטנעּפעג טימ ןרָאטָאמ-טסַאל ,עקיצנַאלג ןליבָאמָאטיוא

 ןיא קירב רעד ףיוא ןעגנעה ןביילב עלַא --- ,רעייגכרוד ,סעמרָאפטַאלּפ ,טעּפ

 קירב רעטנפעעג רעד ךרוד ןוא ...גנונעפע רעטרַאשּפרַאפ רעד ייב ךייט ןטימ

 ףיש עקנַאלש א ,ףיש-לגעז ענעמוקעגנַָא דמערפ רעד ןופ ַא סעּפע ךרוד טלייא

 -רימשרַאפ ןוא רעקידנצכערק ַא ןופ טּפעלשעג טרעוו סָאװ ,ןטסַאמ עכיוה טימ

 . . . לפיש-ּפעלש רעט

 -ָאמש דנַאנַאכָאנ ךיז ןנָאי ןוא ןעילפ ךייט-םעלרַאה טייז רענעי ףיוא ןוא

 ןעווייה-וינ ,קרָאי-וינ רעד , ןופ ןגוצ עשירטקעלע עקידנעצנאלג ,ענייר ,ענעל

 עמיירב עקיטכיצ ערעייז ןצנַאלנ סע . . . "עינַאּפמָאק ןאבנזייא דרָאפטרַאה ןוא

 קעדוצלאמעמ רעטיור ןוא רענירב רעטרילָאּפ רעד טצנַאלג סע ,ןביוש

 .ןוז-ילוי רעקידנענערב רעד ןיא רערעייז

 -נערב סָאװ ,ןענָאגאוװ-טכארפ רעיש א ןָא ךיז ןעיצ גערב םייב טרַאה ןוא

 -רעפ ןוא ךעלפרעד עקימורַא יד ןופ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא ןופ ןעג

 יד ןיא ,קרָאיהינ םורַא טייוו ןליימ ןוא ןליימ ףיוא ענעפרָאװעצ -- ,סעמ

 םעד םורַא ןליימ רעטרעדנוה ףיוא סָאװ ,ןלָאט ןוא גרעב יד ןופ ךעלשטיינק

 רַאפ סעקידרע-שירפ ןוא ןסנירג עצנַאג נרעב ןריפ וצ ןעגנערב -- ,ךרכדןזיר

 -מַא עגנַאל ,עגנאל יד ךיז ןעיצ ךיימ ןנערב יד ייב .רעניואווניײא-טָאמש יד

 סעילעטס יד זיב שזַא טליפעגנָא ןענייז סָאװ ,ןדַאלקס ןוא סרעלכיײּפש ,ןרָאב
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 ןוא טיורק ,סעלּפָאטרַאק ןוא ןרעמ עטכייפ ןוא עקידעקעמש עצנַאנ גדעב טימ

 -סנירג ַא ןוא . . . קַאנרעטסַאּפ ןוא סעקַארוב ,סעברא ןוא ןטַאלַאס ,לנראּפש
 עקידנעייטש יד ףיוא ייז ןופ טגָאלש םייקטכייפ-דלעפ ַא ןוא ,טייקשירפ

 . . . טָאמש רעטריזילשטעמרַאפ רעד ןטימ ןיא ןשטנעמ
 ,םרעלכייּפש-לױק עקיגערב עסיורג יד ךיז ןעניפעג לסיבַא רעטייוו ןוא

 ןוא גנוצײהַאב טימ ,רעטניוו ייס ןוא רעמוז ייס ,קרָאיײוינ ןגרָאזַאב סָאװ

 -עמ ןופ לגיופ-לשוב עצרַאוװש -- "זניירק , עקיזיר יד . . . טּפַארק-ביירט טימ

 ַא טימ ןוא שטשיווס א טימ טפול דעיולב רעד ךרוד ךרוד ךיז ןנָארט -- לַאמ

 -נוא ןעמוק סָאװ ,םעשזדרַאב-םרָאפטַאלּפ עקילייצמוא יד ןופ ןליוק ןּפעש ,ףייפ

 -נַא טימ ןענָאגַאװ טעװעזינעגנַא ןענייז'ס עכלעוו ףיוא ןוא ךייט ןטימ רעט

 רעד ןוא . . . לױק-דמַאז טימ ,ליוק-"סעברַא , טימ ,ליוק ןכייוו טימ ,טיצַארט

 ןופ ,דרע רעד ןופ ןשינעפיט עקידמערעדעג יד ןופ רענעבָארגעגפױרַא ןַא ,ליוק

 ןוא אינישזדריוו-טסעוו ןיא ,ָאײהַא ןיא ןוא עינייווליסנעּפ ןיא ןטכַאש-ןליוק יד

 רעד ןופ ןשינרעטצניפ עקיּפמוד יד ןופ בייל עצרַאװש סָאד --- ,יקָאטנעק ןיא

 ,ןטנעמיד עצרַאוװש עקיזיר יו ,ןוז רעד ןיא טציא טצנַאלג ןוא טכיול דרע

 -ַאב ןענייז סָאװ ,עשידרערעטנוא ןטכורפ יו ,לרעּפ ןצרַאװש ןופ ךעלּפױרנ יו

 ,ןקירכַאפ-וויטַאמָאקָאל עקיזיר יד ןופ רעכייב יד רַאפ ןוא ןעמוג ןרַאפ טמיטש

 -ערב-קיבייא טימ ןעלגניר סָאװ ,ןעיירעסינ-ןזייא ,םנוויוא-ץלעמש ,םענמַאד

 רעטנורַא ךיז ןזָאל סע . . . טָאטש-ןזיר רעד םורַא ןוא םורא סרעייפ עקידנענ

 ןופ שינעפיט רעמַאס רעד ןיא ןעלבָאנש ענעלָאטש ערעייז טימ םעלשוב יד

 ןקידנעשטשילב טימ עטליפעגנָא סױרַא טרָאד ןופ ןעמוק ,ןַאנַאװ-ךלױק א

 רעביא ,ןענַאנַאװ רעביא ,ךיימ רעביא אשמ רעייז ףיוא בייה א ןבינ ,ץרַאװש

 ןיא םע ןטישעצ וצ ףיוא ךעלעשטנעמ-ןבלימ עניילק רעביא ןוא ,םרעלכייּפש

 . .  . ךעלעכלַאנַאק ןוא ןלַאנַאק ,םעבורט ,ןרער ענעדישרַאפ ןופ ץענ ַא

 אל ַאהל ַאוו

1 

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס ןוא ,רָאי-ןטנַארגימיא טשרע ןיימ ןעוועג זיא'ס
 ,ךיוב ןיימ ןיא רעגנוה

 עצנַאג םורַא ךיא ייג ."ןזיס, ןיא טשינ ןוא ,טייצ-רעמוז ןעוועג זיא'ם
 ףיוא "סיסנעשזדיײא-טנעמיָאלּפמע , יד רעביא סגָאטימכַאנ עצנַאג ,םננרָאמירפ
 .םינ ןיפעג ךיא רָאנ ,טעברַא ךוז ןוא ירעואב רעד

 -דיירק עסייוו יד טימ ןעלווָאמ עצראווש יד רעביא ךיז ןשטילג ןגיוא עניימ
 רַאפ רעטעברַא-ץרַאװש ,סרעכוק ,םרעקעב ,רעשַאווזסעפעג : ןטפירשפיוא
 ,תויתוא ענעמואוושעצ יד ןיא ןיירא ךיז ןכעטש ןקילב עניימ ...ןענַאבנוייא
 : סעילּפַאטדָאלג עקיצומש יד ףיוא רעסַאװכלַאק ןרעמיש טימ ענעבירשעג
 ָאטשינ -- רָאנ .ץלַא ריבֹוחּפ ךיא ...רעטעברַא-טנעמעצ ,רעיוב ,רערעיומ
 .לזמ ןייק
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 ןוא ,געט עצנַאג םעמכ גנערברַאפ ךיא ואוו ,הריד ןיימ ירעואב יד זיא
 .זיײּפש עקיצנייא ןיימ -- םענַאנַאב

 -עק עניימ ."םענַאנַאב . . . יו לװלָאװ, : סענַאנַאב -- חריּפ עליואוו א

 ףיוק ךיא) !ינעּפ ַא יירד-ייווצ .טקַאּפעגנָא ייז טימ ןייז דימת ןנעלפ סענעש
 טביוה ףוס םוצ .(ןקעלפ עצרַאוװש-ןיורב טימ ,טרעגעלעגנוצ עקשטעּפַאק א ייז
 רעגנוה םעד -- רעבָא .טייקסיז רעכייוו רעד טָא ןופ ןעידונ ןָא ןיוש ךייא סע
 .ּפָא ןגעווטסעדנופ ייז טימ ןעמ טראנ

2 

 -נעגַא-"טנעמיָאלּפמע, ןֿא ןופ ביוש רעפסיורג ַא ןופ טיירב רעצנַאג רעד ןיא

 180, :טפירשפיוא עסיורג א ךיז טזייוו ירעואב רעד ןוא יסנעלעד םורַא רוט

 ."טָאטש רעד רעסיוא -- טעברַא ,ףכית ,טנייה טגנַאלרַאפ סרערָאביײל

 -ריא :ןזיר עכיוה .לָאצ עשּפיה ַא ךינ רָאנ ןָא ןעמָארטש עזָאלטעברַא

 ,ןכירג :עקיסקואווצרוק ןוא עקיסקואוולטימ .רעווַאנידנַאקס ,ןשטייד ,רעדנעל

 | .עטצעל יד ןשיווצ --- ךיא .ןדיי ,רענעילַאטיא

 רעוו -- ?קיצפופ ןוא טרעדנוה , עצנַאנ ןוא "ףכית ,טנייה, זַא דלַאביװ

 ןיוש זיא'ס :םעד ץוח ? ךיוא ךיא טינ סָאװרַאפ : קידרעּפָאה ךיז ייב ךיא

 ןצנאגניא רשפא ךיז ןעניפעג רימ םורַא למעזעג ןטכידעג םעניא .נָאטימרַאפ

 םעּפש ױזַא "סיסענשזדייא , יד םורַא ָאד ןביילב ליפ טינ .ןשטנעמ 80-40 םורַא
 טצוװ ואוו ,ָאי ,ונ .טּפַאלק ץרַאה ןיימ .עטסמערָא עמַאס יד זיולב .גָאטימכָאנ

 םעניא טקורעג רעוו ךיא ,ךימ קור'כ ? טנייה ךָאנ ןוא 180 עצנאנ ןעמענ רע

 -נײרַא רענירנילקנוט רעסיורג רעד וצ רעטנעענ ץלַא ,גנערדעג ןקימורא

 ,רימדגנַאג

 זדנוא טלעטמש ןעמ .לענש וצ ץלַא סע טייג ,סיּפָא ןסיורג ןיא ,קינייוװעניא

 -עג קירעדינ ַא .עינילךעגנאלש עטלדיירדעג ,עשּפיה א ,הרוש א ןיא םיוא

 -רַאפ -- סעשטשירּפ םימ לופ םינּפ א -- קסעד ַא ייב לשטנעמ טיור טקַאּפ

 ךיז ייב טלענ םוש ןָא ץעזָאלטעברַא :עז'כ .ןטנַאקילּפַא יד ּפָא לענש טקיט

 עק ןיא רַאלָאד רָאּפ ַא טימ ןטַאדידנַאק : טרעקרַאפ .ןעמונעגנוצ ךיוא ןרעוו

 .סקניל -- רעדנוזַאב ,טייז ַא ןָא טלעטשענקעווא ןרעוו ענעש

 קירעדינ םעד -- עיניל-ןעננַאלש רעטמיירדעג רעד ןופ ּפעק ּפָא ןלַאפ לענש

 .רעסעמ א טימ יוװ ,ףרַאש ּפָא ייז טדיינש לנניצ סלשטנעמ ןטיור ןטקַאּפעג

 סעשטשירּפ יד טימ לשטנעמ סָאד ןיוש טיג ,םורַא ךימ קוק ךיא רעדייא ןוא

 'ו : רימ ףיוא קוק א ףרַאש
 ? תואצוה-ןַאב ףיוא ןיימ'כ ? ךיז ייב טלעג סעּפע טסָאה --
 60 רימ ייב טניל ענעשעק ַא ןיא -- ,ץרַאה סָאד רימ טּפַאלק --- ,ןיינ ---

 ? טלעג סָאד טפייה רעבָא ,טנעס

 ךיוא טרָאד ריד ןעמ טעוװ ןסע .,ןניילסיוא ן'רימ .טשינ טכַאמ'ס ,ונ --

 .ןטעברַאּפָא טס'וד .טידערק ףיוא : טסייה'ס .ןבעג

 ןוא ףרַאש רעדיוו -- רע ןוא ...קילנ ןופ טינ רעיש טצַאלּפ ץ'רַאה ןיימ



 579 | ןַאמזאלג ךורב

 : קידנדיינש
 ,ןיימ'כ ?קרָאיוינ ןיא םיבורק ,טניירפ סעּפע וטסָאה . . . םיבורק --

 . סעּפע לַאפ ןיא
 .ןיינ --

 -נוא ןיא ןַאב רעד וצ דלַאב ןרָאפ רימ .סטכער ךיז לעטש .טײרלַא --
 .קָארמ רעזד

3: 

 ,םנטשרע :דנַאטשוצ-טימעג םענעביוהעג ַא ןיא ןענופעג ךימ בָאה ךיא

 קיסעמלנער ןבױהנָא ןכיגניא טעוװ סָאװ ,ךיוב ןיימ ןיא רעננוה רעסיורג רעד

 ןיהואוו ,טרָא םענופ גנַאלק רעלופרעביוצ רעד ,סנטייווצ ;ןרעוװו טליטשעג

 .אל-ַאה-לַאװ : רָאפ ךיא

 .ןירַא קַארַאב ַא ןיא ךיילג -- ןַאב ןופ .טנװָא ןיא רימ ןענייז ןעמוקעגנַא

 רעד ןופ םייקיולב רעלעקנוט רעד ןיא .ןעז וצ ןזיווַאב םיוק לפרעד סָאד וליפא

 -אק ךס א נעוװ ןפיוא --- טליפעג רָאנ ,ןעזעג טינ -- ןעזעג רימ ןבָאה טכַאנ

 ןעמוקעגנָא ןטלָאװ רימ יו -- דרע ךעלנרעב עטפיוהעגנָא ,סנבָארג ,סעווַאנ

 -אוואקסקע יד ,סרעשימ-טירקנַאק עקידנעלמערד יד .דלעפטכאלש א ףיוא

 -בָארג עשינאכעמ ןופ ןעלבָאנש עקיצנַאלג עטיירב יד טימ ןענישַאמ יד ,טרָאט

 -רַאה רַאפ לקנוט רעד ןיא ןעמעננָא טנַאקעג עקַאט ייז טָאה ןעמ --- םנזייא

 .ןעקנַאט ןוא ןטַאמ
 -ַאּפס טימ סרעלעט ענרעניצ עקישטילנ יד טק לעלעגסיוא רימ ןבָאה קיריג

 -ענ ענרעצליה עסיורג יד .קירעגנוה ןבילברַאּפ -- ןוא סוָאס-ןטַאמָאט ןוא יטענ

 -סע רעד יו ןעזענסיוא טָאה ,ןסע טריפעגניײרַא זדנוא טָאה ןעמ ואוו ,עדייב

 ךיז טָאה עדייבעג רעבלעז רעד ןופ לייט ןטייווצ א ןיא .עמראזַאק ַא ןופ לָאז

 ןענַאק טרָאד ןנעלפ ענעשעק ןיא טלעג טימ רעטעברַא .רעטנואק א ןענופעג

 .ןעקנירטסיוא ,ןסייבוצ ךָאנרעד

 םענופ עלעטעצ א רימ ייב ןעמונעגקעווא רעעזפיוא ןַא טָאה רעּפַאס ןכָאנ

 רַאּפ א ןנַארקעג .ןעמוקנָא םייב ןבענעג רימ טָאה ןעמ סָאװ ,לכיב-ןענָאּפוק

 ...עלעטעצ א -- רעגעלעג רַאּפ ...ןעמונעגקעווַא עלעטעצ ַא ךָאנ -- סלָארעוװָא

 .עלעטעצ 8 ןָא ןָאט ריר ןייק טנַאקעג טינ ָאד טושּפ ךיז טָאה ןעמ

 -עג ןענייז סע ואוו ,ןינב םענרעצליה ןגננַאל א ןיא רימ ןענייז ןּפָאלשעג

 -םעב ענרעזייא עצראווש טרעדנוה רָאּפ ַא -- ןטעב ענעלַאטעמ עגנַאל ןענַאטש

 -ךעלטיור טימ רעיריס רערעגנָאמ ַא -- טעב ןטייווצ םעניא ןכש ןיימ .ךעל

 -- םינּפ טשטיינקעג-ךעלקערש א טימ ןוא ןעלסייווךניוא עקנַארק עקידורב

 ךעלּפמעל עשירטקעלע יד .רעגעלעג ןייז ףיוא םיירדעג גנַאל ,גנַאל ךיז טָאה

 א ןיא יוו ,שינערָאוװ םוש ןָא ,גנילצולּפ ןרָאװעג ןשָאלענסיוא ןענייז לַאז ןיא

 .טכיל-הנבל לייז א טניישעגניירא טָאה רעטצנעפ ןטנעָאנ ַא ךרוד .לָאטיּפש

 םעייזעגסיורא רֶע טָאה ,קילב ןיימ ךיז ףיוא טּפַאכעג טָאה רעיריס רעד זַא
 : םינּפ טמירקעצ ַא טימ

 ."םיעלּפ םיד קיַאל ָאנ ימ , --
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 ןעגנונייוװצּפָא עליפ יד ןיא ,טייטס קרָאידינ ןיא רעכעה ,וצ-ןופצ ףיורַא

 ,ןלַאװק עשירפ ףיט-נרעכ רעד ןופ ןעמַארטש ,גרעב-ליקסטעק יד ןופ ןטייק ןוא

 .ךעלכייט-גרַאב ענרעבליז קידווענניז ןשיור

 -קַא-רעסַאװ ןקיזיר םעד ןבָארג ןיא ןטלַאהעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה ןעמ
 -נוה רעכעה ןופ ךלהמ א ףיוא ,גרעב-ליקפטעק יד ןופ ךיז טיצ סָאװ ,טקודעוו

 ןופ גנורעקלעּפַאב עקינָאילימ-ליפ יד ןגרָאזַאב -- קרָאידוינ ןייק ,ליימ טרעד

 טָאה טקודעוװקא רעקיזָאד רעד ןוא .רעסאוװ-;רַאב שירפ טימ טָאטש-ןזיר רעד

 .אלאהלאוו ךרוד ןייגכרוד ךיוא טלַאועג

 טכַארברַאפ רימ ןבָאה ,טכַאנרַאפ זיב ירפ רעד ןיא עמַאפ ןופ ,געט עצנַאג

 סָאד ןקוקוצנָא טאהעג טינ טייקכעלנעמ ןייק טעמכ בָאה'כ .סנבָארג יד ןיא

 .אל-ַאה-לאו : ןעמַאנ ןקידנעגנילק-ךעלרעכביוצ ןטימ טרָא עקיזָאד

 גרעב יד ןופ ןטכייל'ס .ןטייז עדייב ףיוא טנעוו-גרַאב עטרעדלעווַאב עכיוה

 ןוא ןלײז-לַאינָאלַָאק טימ סעשזדעטאק עכייד ,עסייוו ,ןטסענ-רעלדָא יו ,סױדַא

 .ךעלדנַאקלַאב עטיור ןוא רעכעד עקידעּפושמ טימ

 ןייק ייז רַאפ ןענייז ,עשירעמיורמ ןוא עגנוי ןענייז ייז דלַאב יוו ,ןגיוא יד

 ,ןסָאלשעגנייא זיא ַאלַאהלַאװ עכלעוו ןשיווצ טנעוו-נרעב עכיוה יד טינ רעטש

 רעד --- לגילפ-גרַאב ןטכער טייז רענעי ףיוא :טנעוו יד ךרוד ייז ןרעכעל ייז

 םייז רענעי ףיוא .דנוַאס דנַאלייא גנָאל םענופ סַאּפ רעקידנרירעמיש רעטיידב

 -דָאה םענעעזענמוא םענופ עמשַאט-ןזיר עקידלרעּפ יד --- לגילפ-גרַאב ןקניל

 | .ךיימ-ןָאס

 רעד טָא ןופ ךיא בָאה עשז-סָאװ .טסקאוו טייקנדירפוצמוא ןיימ רעבָא

 ףיוא טסעמלַאּפעצ זיא םורַא דרע יד ? םורַא גרעב ענייש יד םימ ַאלַאהלַאװ

 ןַא ךוא דנַאנַאכָאנ ןעוועלערד סרעבנע-ףמאד ענעלַאמעמ .ןליימ ןוא ןליימ

 -גרַאב עטעוועלערדעגסיוא ןיא .ןייטשרוא ןופ ץרַאה ,דלעפ ןופ ץרַאה רעהפיוא

 -ַאנ ןעלסיירט ןכליה עביוט .טימַאניד ךעלפייה טגיילעגנײרַא ןרעוו ןטלַאּפש

 ןוא רעמנזיוט ןופ גרעב ןשיווצ טפול ענעסָאלשעגנייא יד רעדנַאנופ דנַאנַאכ

 -בָאנש ענעלָאטש עטיירב יד טימ סנזיא-בָארג עשינאכעמ יד ...ןרָאי רעטנזיוט

 ןַא ןליפ ,גרַאװכורב-זדלעפ םעד ןכרָאנש ןרעווש ַא םימ ךָאנרעד ןרַאש ןעל

 ,טרָא םענופ טייוו טינ ךיז ןעניפעג רימ .קָארט ךָאנ קָארט ,קָארט ךָאנ קָארט

 .עבמַאד-ַאקיסנעק עקיטרַאפױרג יד סיוא רעטעּפש טסקַאו סע ואוו

 ייז .רענאקירעמא "עתמא, -- רעקינַאכעמ ןטעברַא סענישַאמ יד ייב

 סָאד .עמרַאזַאק רעד ןופ רעטעברַא-ץרַאוװש יד טימ ףיונוצ קינייװ ךיז ןעמוק

 ,"םרעניײרָאּפ , יד ,רימ .אלַאהלַאװ ןופ רעניואוונייא עקאט ןענייז ייז ןוֿפ בור

 ,םלדיר יד רעביא ןעיירד ןיא ךיז ןגיוב ,ץענ רעד ןיא געט עצנַאג ןעייטש

 ייב ,םעד ייב ףיוא ךיז ןקעוו ןקיטייוו עשיטַאמווער ,סיפ ענעלָאװשעג ןגירק
 ףיוא ןָא טפָא ךיז טסיוטש ןעמ .עקיּפמעד ,עסַאנ ןענייז םנבָארג יד ...םענעי
 -עמונ עכיוה עקַאט ןגָאמרַאפ ַאד רעטעברַא עטלַא בור סָאד .רעסַאוװ-טנורג
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 זיולב ןגָאמרַאפ ,ענעמוקעגנָא-טשרָאקָא הנחמ עצנַאנ יד ,רעבָא רימ .לוויטש
 ןעמ זיא טכַאנרַאפ .ךרוד ייז טמענ ץענ יד .ךיש עשיטָאטש עניד ערעזדנוא
 טלייט ןעמ .רעביפ ןבָאה עקינייא .רעטיצ ַא טּפאכ ןעמ .ןכָארבעצ ךעלקערש
 טגירק ןעמ סָאװ ,עקיצנייא סָאד -- טייהרעטעוװעלאשזענ-טינ ןיריּפסַא סיוא
 . . . טסיזמוא ָאד

 רעכיוה רעד םורַא ךיז טיירד ךיוה רעד ןיא רעכבירג ערעזדנוא רעביא
 ןיא םורציּפש ןטימ ,לווימש ענרעדעל-טיור עגנַאל ןיא ןאמרָאפ רעדנַאלב
 ןטימ דנַאנַאכָאנ טעשטסיוופ ןוא טעכָאּפ רע סָאװ ,טינ טלעפעג רימ .טנַאה
 ביוה ךיא .גייטש ַא ןיא תויח ןופ רעריסערד ַא יו ,טפול רעד ןיא טורציּפש
 ןעז ןלָאז רימ -- סנבָארג יד ןיא רעטעברַא יד ןשיוװצ ןעשטרוברעטנוא ןָא
 ןיימ .טעברַא רעד וצ לוויטש ןבעגסױרַא זדנוא לָאז ןעמ ןטעב םענייאניא עלַא
 בָאה ךיא טכעלש יו :ןפלָאהעג קינייוו רעבָא ָאד רימ טָאה לגניצ ףרַאש
 -- רימ טימ רעטעברַא עקירעביא יד ןבָאה ,שילננע ןייק טדערעג טינ ןיילַא
 ןבָאה ייז .ןענַאטשרַאֿפ סע רעקינייוו ךָאנ -- רעיריס ,ןכירג ,רענעילַאטיא
 -ייא .ןקילב עקידנעלכיימש-דימ רעדָא עטשימעצ טימ רימ ףיוא טקוקעג זיולב
 | :ןעוועג םיכסמ קידנעלמַאטש ןבָאה עקינ

 יי ..,םײרָא ,סָאב ,טיירַָא, --
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 -עלעג .ןסע ןרַאפ -- ךיז ןענעכערּפָא םייב ,סטכַאנ-וצ-תבש ןטשרע םעד

 ןוא ,ףייז לקיטש ַא ,ּפַאש-רעברַאב ,שעוו ,עיצַאטרַאּפסנַארט ,סלָארעװַא ,רעג

 -מָאק רעד סױרַא רימ ןופ ךַאנ טמוק סע :ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה --- טינ סָאװ

 | ...רַאלָאד יירד םורַא עינַאּפ
 ענעגייא עניימ ןיא קירוצ ,טלָאנעגמורַא ,ןשַאװעגנמורדַא ןעוועג ןיב'כ

 ַא ןּפאכ ,ענעשעק ןיא ראלָאד רָאּפ ַא טימ ,טכירעג ךימ בָאה'כ .םישובלמ
 ףרָאד סָאד ןקוקנָא ןזָאל ךיז --- ךָאנרעד .ןיטנַאק ןיא סנסיב עקַאמשעג רַאּפ

 ןיב ךיא .טרעטיברַאפ ןעוועג ןיב ךיא ...טציא ןוא ! אלַאהלַאוו .אלַאהלַאוװ

 : ןַאמרָאּפ םוצ וצ
 רָאּפ ַא שטָאכ ךָאװ רעטייווצ רעד ףיוא ןבעג ןעז דימ םזומ ריא --

 .ןדנוצעגנָא ךימ ךיא כָאה --- ...לוויטש
 ןַאמעג רעטעלב ַא ,לכיב-ןענַאּפוק סָאד ןעגנַאלרעד ןפייחעג ךיז טָאה רע

 | .טקעטשעגקירוצ ךיילג רימ סע ןוא --
 -ונעגרעביא ךיוא ױזַא ןיוש טסַאה ...ןקעלק טינ טע'ס ...ןכַאמ סקינ --

 טנָאד, ..ןעז ןעמ טעוװ ,ךָאװ ַא ךָאנ טראוװ ...ריד טמוק'ס יו ,רעמ ןעמ
 "! רעדַאב

 ..ןרעוו קנַארק ױזַא טָא רעבָא ךָאנ ןעמ ןָאק ךָאו רעטייווצ רעד זיב --
 ...רעסַאװ ןיא געט עצנאנ ןעייטש רימ

 .עלעכיימש א טימ רעטנורַא ךיוה רעד ןופ ןטסַאמענּפָא ךימ טָאה רע
 .באשזד םעד ךיא זָאלרַאפ טינ זַא --
 קיטלינכיילג ןַאמרָאּפ רעד ךימ טָאה -- ..."קָאל דוג ןוא יַאב דוג, --
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 ןופ טמוק'פ סָאװ ,ּפָא טעברַא טשרעוצ רָאנ --- ,ךיז ןופ ןבעגעג קעװַא רַאש א
 ! טסקענ ...ריד

 -סָארפ א ןעוועג זיא טכַאנ יד .קעװַא ךיא ןיב ץרַאה טקינײּפעצ א טימ
 --- ןקורט ,קיגרעב -- םפול יד .רעבַאטקַא-ףוס טשרע --- שטָאכ ,עכעלקיט
 ןעיולב-קיטכיצ ַא ףיוא .טשירפרעד ךיילג ןּפוזםעטָא עמשרע יד ךָאנ ךימ טָאה
 -נעשטשילב ױזַא עלַא .סיורג רענעדיישראפ ןופ ןרעטש ןטכיולעג ןכָאה למיה
 .ןעשטשילב ןרעטש ןעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ בָאה'כ יו ,ףראש ױזַא ןוא קיד
 עטייוו יד : טניישעג ךעלקריוו טָאה'ס זַא ,ליטש-קיטסָארפ ױזַא ןעוועג זיא'ס
 ...ןעגניז ןוא טרָאד ןפימש ןרעטש

 סָאד ,ַאהַא :טכודעג ךיז טָאה ,טייקטרעטיברַאפ ןיימ ןיא ,רעבָא רימ
 -טימ רימ זיא'ס ...ןרעטש-ַאלַאהלַאװ יד טָא ,ןרַאננײרַא קירוצ ךימ ייז ןליוו
 ןטייז עדייב ףיוא טנעוו-גרעב עכיוה יד ןשיווצ גנע ךעלקערש ןרָאװעג לָאמַא
 -מוא ךימ בָאה'כ רעדייא .ןענַאּפש קיטסאה ןבױהעגנָא בָאה'כ .לָאט ןלָאמש
 .עיצנַאטסךןַאב רעניילק רעד ףיוא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב טקוקעג

 -טַאלּפ רעד ףיוא ,רימ ןגעק ...ןצרַאה ןיא ןָאמעג עקכָאיט ַא רימ טָאה'ס
 -עג טינ לָאמַא רע זיא .רעיריס רעד ,ןכש-טעב ןיימ ןעמוקעגנַא זיא ,עמרָאפ
 יד ןעמענ ךיא לעװ יו זיא ,טינ וליפא ביוא ןוא ? רימ ךָאנ ןרָאװעג טקיש
 .טלפייווצרַאּפ ןעוועג ןיב ךיא ? טקוק ןוא ָאד טייטש רענעי תעב ןַאב

 ךיז טַאה טכיזעג ןייז --- ?.סרעקַאס ...ַאב ...סיעלּפ םיחד קיאל ָאנ ימ, ---
 "...םָאה ָאג ימ ...סיעלּפ דוג ָאנ, -- טמירקעג ןוא טשטיינקעג רעקרַאטש ךָאנ

 א טָאה רענעי זַא ,טנַאה יד ןָאטעג קירד א ױזַא דיירפ ןופ םיא בָאה'כ
 דוועמעש אזא ןעוועג םינ רָאנ טלָאװ ךיא ןעוו .קיטייװ רַאפ ןָאמעג יירשעג
 טזָאלעגּפָא טינ ןַאב ןיא קירוצ געוװ ןצנַאג םעד סיוועג ךיא טלָאװ ,רעקיד
 .טנַאה ,סרעיריס םעד ,רבח ןיימ

 קרָאי-וינ ,סַאג רעט42 ףיוא "ירערבייל קילבָאּפ ,



 סורדנא:רעזאלג אדיא
 1892 ןיא ןריובעג

 1909 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1947 ,רעבמעטּפעס ןט4 םעד ןברָאטשעג

 םי םייב

 (טנעמגַארפ)

 גערב ןפיוא ןּפרָאװעג ךיז סעילַאװכ יד ןבָאה גָאט ןצנַאג א
 ,ןייצ יד טצירקעג םי רעד טנייה החיצר טימ טָאה גָאט ןצנַאג ַא
 ;ליומ טנפעעצ-דליוו ןייז ןופ ןגָאלשעג טָאה רעסייוו ַא םיוש ַא
 ,געיעג א ןיא ךיז ןגָארטעג ןבָאה טנעװ-רעפסַאװ ענירג-סייוו
 ,דרע יו ךיילנ למיה ןעגנילשוצנייא םיירג

 ,דמַאז ןפיוא ןסעזעג ךיז קיאוד ןענייז סעמַאמ ןוא

 ןוז ןפיוא ןענערב ךיז ןופ ןגינעגרַאפ ןיא טפיטרַאפ

 ; ןָאט טינרָאג ןופ םעט םעד ךיז ןיא ןּפַאזנייא ןוא

 ,געט עקידרעמוז ןופ סעומש ןליופ ,ןגנַאל ַא טריפעגי

 .טרעטשעג טינ ור רעייז טָאה םי ןופ זיורבעג רעד ןוא

 ךעלעסיש-רעסַאו ךָאנ ךיז ןבָאה רעדניק ןוא

 ,טציירעג ךיז סעילַאװכ יד טימ ןוא ,םיוש ןסייוו ןיא טגָאיעג

 ןַאמעג םורב א ,ןָאטעג ךַאל ַא ,ןָאמעג יירד ַא קידהנושמ

 םי רעד ךיז טָאה געיעג ןקישיור ןייז ןופ ןטימ ןיא

 .רעטכעלעג ןקיצירּפש-רעבליז ַא ןיא ןטָאשעצ ךיז ןוא

 ,רעלימש רעטכעלעג ןייז טרעוו סייווכעלסיב רָאנ

 ,רענעלק ץלַא טנעוו יד ,טכיילנעגסיוא ןרעוו סנקור יד

 ,ךאלפ ןייז ףיוא ,רעדימ ַא ,סיוא ךיז טיצ רע

 ,לניּפש רערָאלק א יו רע טרעוו טָא

 ,םעלָאװ ןוא יורג טימ טשימעג ,ברַאפ רעזָאר ַא טימ ןטָאגַאב

 ,דניק ַא ןופ ןגיוא יוו קידלושמוא ןוא

 ; ףָאלש ןופ טּפאכעגפיוא סָאװ-רָאנ ךיז טָאה סָאוװ

 ,דניק םעד ןופ ןניוא יו

 . . . ןעגנולשעגנייא סָאװ-רָאנ טָאה רע סָאוװ

 . . . ךאלפ ןייז טרירַאב םיוק רעטיצ רעטכייל ַא

 . . . םומש רע זיא טציא ,ליטש רע זיא טציא
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 גערב ןפיוא ןשטנעמ יד טקערשרעד שינעמוטש יד טָא ןוא
 ,ףיוא ייז טקעוו ןוא
 ,םורַא ךיז ןקוק ייז ,םי ןפיוא ןקוק יז
 ...טלַאק ייז טרעוו סעּפע ןוא ...ייז ךעלמייחמוא טרעוו סעּפע ןוא
 ! םיצולּפ

 : יירשעג ַא רעביא טייקליטש יד טדיינש סע
 "! דניק ןיימ ! טָאג ,ָא ! דניק ןיימ,

 ; רָאה יד ייב ךיז דליוו עמַאמ ַא טסייר טציא

 ,ןייצ יד טימ גנולפייווצרַאפ ןופ יז טצירק טציא

 . . ..ליומ טנפעעצ ריא ןופ ךרוד טגָאלש םיוש רעסייוו ןוא

 גערב ןופ קעווא קערש טימ ךיז ןנָאי סעמַאמ ןוא

 ,ךיז וצ ךעלרעדניק ערעייז ןעילוט ןוא

 ,ליטש טגיל םי רעד
 .ךאלּפ ןייז טרירַאב םיוק רעטיצ רעטכייל א

 טעברַא -- קיוואזאל .ל



 רעללעה נילעו
 1893 ןיא ןריובעג

 1908 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 סלָאפ אראנאינ וצ

 (טנעמגַארפ)

 הנתמ ַא -- ןשָאוהי

 ןפור ןשמנעמ סָאװ ,גערב ןפיוא יױ1

 ."געוו-ןטיוט

 "םייקיבייא , ןוא ?טייצ , ןשיווצ יוװ ,ןעוו
 -- -- -- ןעייטש רימ

 רעדיוש טימ טציא ךיא טכַארטמַאב ױזַא

 קערש טימ ןוא

 ,ארַאנַאינ ,ָא --- ,םוהת ןייד

 . . . ןעז טינ ןַאק ןעמ ףימ סעמעוו

 ,ןלַאפ ןקידרענוד ןייד עז ןוא רעה ךיא

 . . . !רעדנואוו ,ָא

 ,טפַארק עטסכעה עטפאהלעזטער ,וד

 טלעוװ עצנַאנ יד ףיוא טרעדָאפ סָאוװ

 ןלאש-ןטייּפמארט טימ יו

 טייקסיורג-ךעלטענ יד ןביול וצ

 . . . !טפַאש סָאװ ,םָארטש ןייד ןופ

 ןלעפעג טינ טלָאװ ריד יוו ,ומסמערוטמש ןרָאצ טימ

 ןטיײקמַאזיורג יד ,ןשינעעשעג םדרע רעד

 . . . !ץליפ

 טסיירש וד ןוא

 ,ןלעעז עקידנדיילץרעמש ,הנחמ א יו ױזַא

 . . . עליטש ןעלמיה רעטנוא ,דליוו ,הדירמ ַא יו

 -- -- -- םיוט רעד יוו וטזיב קיקערש

 רעה ךיא יוו ,ךיז טכַאד רימ ןוא

 עמיטש א ךיוה רעפַאװ ןקידנשיור ןייד ןופ

 קידמערוטש טרענוד

 : טיירש ןוא

 . !"טייקיבייא רעד ןופ לָאבמיס רעד ןיב ךיא,
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 רע פנייוו .ו
 1893 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ןעזרעד קרָאירינ לָאמ ןטשרע םוצ

 ("ציניּפ, : ךוב ןופ)

 גערב םוצ ךעלעמַאּפ ךיז ףיש יד טיצ טע
 .געט ןציירד ןוא טכענ ןצרעפ ךָאנ

 לָאמַאטימ סיוא ןניוא סעיניּפ רַאפ טסקאוו סע

 לָאערַא םעד טימ עוטאטס-םייהיירפ יד

 ,לָאמש ןעיורג ןוֿפ

 ,טנַאה ןיא ּפמָאל ןוא

 ,דנַאל םעיינ םוצ געוו םעד טזייוו סָאװ

 ,ריא רעטניה ןוא

 --- ,ריר ןקידפושיכ ַא ךרוד יו

 .רעכעה ןטייווצ םעד ןופ רענייא טמערוט

 ,רעכעד ףיוא זיא טלניּפשעצ ןוז עקידננרַאמירּפ

 .ןזינרַאק ןוא ןציּפש עקידנצנַאלג ףיוא

 ,ןזיר ןופ טנעה עטײרּפשעגסױא יו

 ,ןקירב עקידנעגנעה יד סיוא ןסקַאוװ

 .ןקירכַאפ ןופ סנעמיוק יד ןוא

 געט ןציירד ןוא טכענ ןצרעפ רָאנ

 קעד םוצ ינק יד ףיוא ןשטנעמ ןלַאפ

 .קנַאד טימ לופ תוליפת ןעשטּפעש ןוא

 גנאזעג ליטש קידיירפ א

 ,םורַא םעד טלקיוו
 ,םומש ןניוא יד טימ טלטניּפ סע רעוו ןוא

 טפעלּפעג טייטש סע רעוו ןוא

 טפעהענסיוא יו ,טגיל סָאװ ,טָאטשסיױרג רעכעלרעדנואוו ןופ
 ,טנָאזירָאה םייב

 טנַאמער א יוז ,םי רעד
 ,ןרָאװעג טכאמענ םיא רעביא טלַָאװ
 .ןרָאצ ןקידרעירפ םעד ךיז ןופ טשיװעגּפָא טָאה
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 4 טי 4

 ןרָאװעג דימ טלָאװ ןיײלַא רע יוװ ,ןעוועג זיא םע

 ,געט ןציירד ןוא טכענ ןצרעפ ךרוד ןייז וצ קידהחיצר

 .געוו ןרעווש ןופ טניילעצ ךיז ורּפָא ףיוא ןוא

 -- ,ןגיוצעגסיוא ךיז ךייוו ןוא לימש םי רעד טָאה טציא

 | ,ןגיױלפעגנָא ןענייז סעוועמ עייטס א

 ,לגילפ ןופ יײרעכָאפ טימ ףיש יד קידנסירג

 ,לגיוו ןיא דניק ַא יוו ,ךיז טליפרעד טָאה עיניּפ ןוא

 ,למירד ןיא טניוועננייא ןוא טניוועג טרעוו סָאװ

 ,למיה רעד ךיז טָאה טלעהעצ זַא ,רעטעּפש

 ,ןזיװַאב ךיז טייקסיורג רעצנַאג ריא ןיא טָאה קרָאידוינ ןוא

 ,ןזיר ןופ טָאמטש א .טלעטשענּפָא ךיז ץרַאה סעיניּפ טָאה

 ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה

 ,טכַאמעגפיוא רעיוט ןוא רימ טָאה

 ,קילב םעד ןיא טייקסמונ טימ ןוא

 קידמיחרוא-תסנכחה ןוא

 .ןענעגעגַאב וצ זיולב םיא ןענַאטשענפיוא יז זיא

 ןענעגער טמענ סע -- ,טפערט סע זַא ,טציא זיב

 גרָאז ערעווש טימ

 -- ,קרָאיײוינ רעביא

 געט

 ,געוו ןרָאלק ַא ןָא

 טכענ ןוא

 טכעפעג ןרעווש ַא ןיא

 ,ןייצ םימ ןוא לגענ טימ
 ןיילַא ןוא ןזָאלרַאפ ךיז טליפ רע ןוא

 ,דיל ןייז ןוא טרָאװ זייז םימ
 טירט עטשרע יד ךיז רע טנַאמרעד

 .טלַאפסַא ןשיקרָאי-דינ םעד רעביא

 דלַאװ ןיא םיוב ַא ןופ לטעלב ַא
 -- ,רעטנורַא טקרעמַאכמוא םלַאפ

 ,רעטנוא ןוא ףיוא טייג ןוז יד
 .טשינ לטעלב סָאד טקרעמַאב ןוא
 משיװרַאּפ טשינ זיא רע רעבָא

 . ןרָאי עלַא יד םָא ךרוד
 .ןרָאװעג קרָאיוינ ןיא
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 לאפוק רעיײּפמע רעד

 -- !עדייבעג-רעייּפמע רעד וצ רימ טימ ןריצַאּפש םוק ,טעָאֿפ
 ,עדייה -- :יירשעג סרמוש םעד ןרעהרעד טסעוו זַא
 ןענַאּפש
 !ןענַאד ןופ
 גרָאז קיטש ַא ןרעוו וטסעוו
 ,קרָאידינ ןופ

 .םעּפש ןוא טכַאנ

 טעָאּפ רעד טקוק סע

 ,לָאּפוק-רעייּפמע ןפיוא

 לָאבמיס ַא יו ,טָאטש רעד רעביא טנייש סָאװ

 ,ןשטייט ךיז ןזָאל ןלָאבמיס ןוא

 ןשטמייב עקידרעייפ יו ,ןלַאפ טציא

 ןסַאּפ עקירילַאק ענייז
 ןסאג עקיטכַאנ יד רעביא

 ,קרָאי-וינ ןופ

 גרָאז יד ואוו

 ,ּפָאק ןטקיניײּפרַאֿפ ןרַאפ םרָא ןייק טשינ טָאה

 ,ּפָאמ ןקיטכעמ םעניא לפעל רעד ךיז טשימ סע רעבָא

 ,רעיינ א ףיוא טלעוו יד רעביא ךיז טכָאק סע ואוו

 .רעיירפ א

 ? טלָאמעד ןוא

 ! טלָאמעד ,ָא

 גרָאז יד

 קרָאי-וינ ןופ

 .רעמיב טציא זיא

 רעטילגעצ ןעמ טרעוו שינרעטיב ןופ רעבָא

 ,קימיונ טציא ןבעל רעזדנוא רַאפ זיא ילג ןוא

 ,קימיוק זיא סָאװ ,שעוו ןראפ ףייז יו

 ןלעהעצ ךיז טכיל יו ,טעוו ילג רעד

 ,ןלעווש סנעמעלא ףיוא

 ? טלָאמעד ןוא

 ! טלַאמעד ,ָא

 לָאּפוק-רעייּפמע רעד טעוו טלָאמעד
 ,לָאבמיס רעדנַא ןַא רָאנ ןייז

 ןסַאּפ עקירילַאק ענייז
 ןסַאג עקיטכאנ יד רעביא ןלעוו
 ,ןלארּפעצ
 = | .ןלַארטש יו
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 ַא ק סיצ נַא ר פ -ןַא ס

 .עטרירטפוליא ןַא ,ענייש ַא טָאטש ַא זיא ָאקסיצנַארפדזַאס
 ,עטרילָאק א ,עקידלמוט א ,עקישיור ַא יז זיא העש-טנווָא

 .עטברַאפענוצ טייקדימ ַא יז זיא עקידלּפענ יד ,נעט יד ןיא רָאנ

 | עטברַאקעגניײירַא ָאד ןענייז ןסַאג

 ,עטנירגעצ ךעלעגרעב ןוא

 עטניּפשעגסױא ןבעוועג יו ,ךיז ןעלדנח ייז ןוא

 .רעגניפ-רעטסיימ עטשטנעבעג ךרוד

 ,רעגניז-ןטערעּפָא ןַא יוו ,טלניוא גרַאב א ףיוא םערומ

 ,רעטנורַא טגניז רע -- ריד ךיז טכַאד סע ןוא

 .רעטנומ ןייגפיוא לָאז טייקנלאפעג זַא

 -- ,עטרימירנ ַא זיולב רָאנ יז זיא רשפא -- ,טײקנלַאפעג יד

 ? עטריצַאב ַא גנוריצ ןוא טנאה-ןעיורפ ַא ןופ טייקכיילב יד יוװ ,אזַא לטניּפ-ןח

 ,םענורַאּפש ךרוד ןעלסייוונגיוא יד יו ,ןעלּפענ ךרוד ןוז רעד ןופ ןלַארמש

 סענורטפ -- ןקירב יד ןוא

 .ןכיוה יד וצ ןעגנַאלק ןקיש סעפראה ףיוא ענעגױצעגנָא

 ,ןכות ןייז ןיא ןסעגרַאפ רָאג םינּפַא ָאד טָאה טָאג

 .ןלַאואוו יד רעטניה טליּפשרַאפ ךיז םזילַאמרָאפ םעד טימ ןוא

 ,ןלַאפ עטדליגאב ךעלכעטשיט ןופ ךעלעזדנערפ

 ,ןעלּפענ יד םורַא ךיז ןעלקיוו ןוא טניוו ןופ ךיז ןעלּפַאצ

 ,ןעלּפענקרַאֿפ ךעלעטנַאמ יד ךיז ןסעגרַאפ סָאװ ,ךעלרעדניק יו

 ,קידנעלב ןוא קידרעּפוק ךיז ןוז יד טלַארטשעצ ,סנױזַא טפערט סע זַא רָאנ

 .קידנעגעל זיולב זיא סנױזַא טָא רעבַָא

 ןלַאואוו ענעלוימ סנטסרעמ

 .ןלַארטש ןופ שינעלקניפ טימ

 ןלָאמ וצ ביל ױזַא ןבָאה רעלָאמ

 ,ןלָאט ןוא גרעב ענעי ןופ טייקטרעיילשראפ יד אקווד

 .ןעגניזַאב וצ ייז ביל ןבָאה ןטעָאּפ ןוא

 -- ,ןעגנילק ןעייוומארט יוװ ,ןרעה וצ רעווקס ןפיוא זיא טונ

 ,ןעמענראפ ץַאלּפ א יז ןיא טסלָאז ןטעב ייז

 ןעמעשראפ ןעד ךיא ןַאק עשזי-יוו רעבָא

 ?ןביוט עביל יד רעווקס ןפיוא

 ןביולק ייז ,עז

 עינַאמרַאה רעכעלדירפ א ןיא

 ,עינַאלד ןיימ ןופ ךעלסינ

 .עקרַָאװ א טימ ןעקנאד ייז ןוא
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 -- ,עקרָאט רעכייוו אזַא גנילצולּפ

 -- ,ןגיובעגסיוא ןוא רַאד ןוא ןיד --- יורפ עטכיילבעגסיוא

 -- ,ןגיוא עריא ןיא רעצ אזַא

 : עריא רעטמרעוו עטמעשרַאפ ןוא עליטש

 ,הריד רעד ןופ יז טפראוו ןעמ ןוא רעדניק עניילק --

 -- ,ןויסנ אזַא טָא וצ ןעמוקנָא יז זומ

 ?ןןויזב אזַא טָא ריד טסַאּפ עשזי-יוו ,ַָאקסיצנַארפ-ןַאט

 יקסוָאלטישז םייח ריד

 לנילפ עקיטכעמ ענייד ףיוא טזָאלרַאפ ץיּפש-גרַאב םעד וטסָאה רעלדָא ןַא י}

 לניוו ןשרעדניק רעזדנוא ייב ןוא ,לָאט םוצ

 ,ןגיױצרַאפ ןוגינ ןקיגרַאב ,ןקיטכיל א

 ןגיױא יד עטפַאנרַאפ טנפעעצ ןבָאה רימ

 ,הנתמ ענעטכיולעצ עיינ רעזדנוא ,ריד וצ

 ,הנבל יד ,ןוז יד ןעזרעד ריד ךרוד ןוא

 .ןרעטש עקידלקניפ ,ערעטיול ןוא

 ,ןרעהרעד ,ןרעה וצ ןביוהעגנָא גנילצולּפ ןבָאה רימ

 ןפירנַאב עיינ ןוא

 ןפיט ןוא ןכיוה ןופ

 .ןעמונרַאפ רימ ןבָאה

 ןעמוקעג ןעילפוצ וטסיב רָאעטעמ ַא יו
 ,רעדינ ןקילָאט םוצ ץיּפש-גרַאב ןופ
 רעדיל עקיגרַאב ןופ ָאכע םעד ךיז טימ טכַארבעמטימ ןוא
 -- ,שידיי ןטושּפ אזַא ןוא ןכעלרעדנואוו ַאזַא ףיוא

 ,שודיח םוצ ףיוא לָאט ןצנַאנ םעד
 ןרעמעלק וצ זדנוא טנרעלעג ייז ךרוד ןוא
 ןרעמעוו יײלרעלַא ךרוד
 קרעמ עקילָאט ערעזדנוא ןופ
 .גרעב יד ןופ ןציּפש יד ףיוא ןטייקנייש ערעטיול יד וצ

 ןבעל ןשידיי רעזדנוא טָאה וד יו ױזַא ךָאנ רעוו
 -- ,ןבעגעג גנוביוהרעד אזַא
 -- !תובישח עכעלשטנעמ ליפ ױזַא
 ,סאביקע ,םננחוי ,םייבא ,סאבר יד ןדייס
 .ץרּפ ןוא םכילע םולש ,עלעדנעמ
 ץרא-ךרד רעפיורג רעד ,וד
 ! שידיי-ןושל רעזדנוא ןופ
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 ,שודיק ןקידבוט-םוי-תבש רַאפ ןייוו רעזדנוא ,וד ! שודיח רעטסכעלרעדנואוו רעזדנוא ,וד
 : -- ! הלדבה ןוא
 ? ןענַאטשעג טסיב וד יוװ ,ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןָאק ךָאנ רעוו
 . . . אלמ לא,

 -- ןונחו םוחר

 רענַאידניא רעטלַא רעד
 ("ןָאינעק דנערג, : ךוב ןופ)

 !ןפָאלש וצ -- סנייא ןבילבעג םיא זיא טציא -- ןזיר עקידרענייטש ,עקידנגייווש

 -- ,ןזיר עקידרענייטש ,עקידנגייווש ןזיּפש ןוא טפול יד ןרעכעל ייז
 ןזיּפש ןוא ךיז ןכעטש רעייז .למיה םוצ ךיז
 ןזיווַאב םשינ ןבָאה למירד ַא ןיא ןעקנוזרַאפ

 ,למיה םעד ןרעכעלוצכרוד ןייטש א ףיוא ךיז טציז
 למירד ןיא ראפרעד ךיז טערונ ןיילַא ךיז טימ
 רענאקירעמַא-רוא רעד רענאקירעמַא-רוא רעד
 רענַאידניא רעטלא .רענַאידניא רעטלַא

 .ןלַאש עקנכוּפ ענייז ןיא | |

 ןלַאפַאב ןוא ןעמוקעג טניוו רעד יו  ?ןפָארטעג ןעד סעּפע טָאה
 אנוש רעד זיא { ןפָאלרַאפ ןעד סעּפע זיא
 עניורב ענייז תובא יד ףיוא ! יאדווַא ,ָאי ,ונ ,ָאי ,ונ
 ,רענייא אזַא ָאד טציא זיא סָאװ ןוא ,עדארג ןייק טשינ ןענייז ןגעוו
 ,רענייטש ןשיווצ ָאד ןייטש ַא ? רע יו .ןעיירד ןוא ךיז ןעלגנעלש ייז
 ,ןזיר ןשיווצ ָאד זיר רעקידננייווש ַא ,ןעיירפרעד טציא םיא ןָאק עשז-סָאוװ
 ןזיווַאב טָאה סָאװ ןגיוב ןופ לייפ ןייז זַא
 ,ןרָאצ א ןופ ָאכע ןֵא --- ןביילב | ןניולפעגקעווא זיא

 ! ןרָאװעג טשינ ןוא ןעוועג ,ןעוועג -- ,ןֿפָארטענ טשינ ךַאד ליצ ןיא ןוא

 טינַארג םייב

 ? ןבירטעג רעהַא ךימ טָאה סנױזַא סָאװ ? ָאד ךיא ומ סָאװ
 ןבילברַאפ דרע רעד ףיוא טשינרָאג עקַאט זיא
 טירמ עקיאורמוא עניימ רַאפ
 ? טינַארג רעקיגייווש רעד זיולב יו
 ,עטרילעדָאמ שיטניריבַאל ןצַאלַאּפ ,עז ,עז

 .עטרימַאב טשינ ןוא עטלעװשַאב טשינ ןוא
 | .ןביוש ןָא ןוא רעטצנעפ ןָא טנעוו ליפ ױזַא
 . ר ןביוא ןופ ייז רעביא ןוא סמערוט ןופ דלַאװ א
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 ,למיה רעמוטש קינייוװש ,רעליק ,רעלעה א
 למירד ַא טּפַאכעג רעצעמע טלָאװ םיא רעביא יו

 ,רעמַאה טימ ןוא עטָאלד טימ טעברַא רערעווש ךָאנ

 רעמאלקעגנייטש ןקידנגייווש ןיא טלעוו ַא טפָאלש םע

 .טייקטכאדענָאדטשינ רעקידנרַאמשַאק ןופ טפושיכרַאפ

 טייקטכַאמענוצ א ךָאד ןוא טײקטלַארּפענפױא ןַא

 ,ערעווש ןוא ענרעזייא ןעלניר ףיוא ןוא רעסעלש ףיוא

 ערעל ןסַאנ ףיוא טניוו םענופ ןקור ףיוא ביוטש רעניד זיולב

 .ןסיורד םעד וצ ןעיירּפַאב וצ ךיז םורַא םעד ןופ םוטש טכוז

 ? ןסיוא טציא שינענַאי ןוא שינעכוז ןייז ןיא רע זיא סָאװ

 ! ןעיירּפַאב ךיז ,רימ ייב טציא יוװ ,רענַאב רעקיבלעז רעד אמתסמ

 ,ןעיירש שזַא רימ ךיז טליוו סע זַא ,רימ ןיא רעגַאב אזַא

 .ןעמונעגּפָא יו ,זדלַאה ןיא זיא סניימ לוק רָאנ

 ?ןעמוקענ רעהַא ךיא ןיב סָאװ וצ ?סָאװ ךָאנ

 ? געוו ןיימ רעהא ןעוועג רעטנכײצעגנַָא ןא ןעד זיא

 קעּפעג ןיימ ַאד סטקַאּפעגסױא ןייק טשינ ךָאד טניל טָא

 .ןגעוו עקידרעטייוו רַאפ סָאד זיא טיירג ןוא

 !ןנעקטנַא טרָאד ךיוא טראוורעד ךימ סָאװ ,טסייוו רעוו

 ,דנילב ךיז ביירט ןוא נָאי ךיא

 טניוו םענופ ןקור ףיוא ביוטש ןופ שינענָאי סָאד טָא יו

 .ןעניפעג וצ שרעדנַא סעּפע םעד שינעכוז ןיא

  ,ןעניּפש ןופ בעוועג א ןיא יו ,רעטנַאלּפ ןיא ךיז ךיא ליפ טפָא

 ןבעוועג ענעגייא יד סערפ ןוא םענ שטָאכ

 ,ןבעל ןטימ ןעמאזוצ

 ,ןקוק ,ןקוק ןגיוא ץניימ ןוא
 .ןקוצ ,ןקוצ ןעלסקא עניימ ןוא

 רצוא רעזדנוא

 ,רעטילגעצ ןוא רעטלעהעצ דנעלב זיא ,רענעבילקעגנָא רצוא רעזדנוא -- ןושל שידיי סָא 1
 ? רעייש-רעקלעפ ןסיורג םעד ןיא ןקיטכיל רצוא םעד טָא ןָא ןעוועג רימ ןטלָאװ סָאוװ
 -- ,רעטינש עקידנעגניז ןַא ןוא רעייז ןַא ,רערעקא ןָא ןעוועג רימ ןטלָאװ רבדמ א
 .רעייפ ןופ קנופ א ןַא ןוויוא ןַא -- ,ןעוועג רימ ןטלָאװ עטביוטשעצ ַא ,הברוח ַא

 ? םינּפ תרדה סנדייז םעד ןוא תומימת סעבָאב רעד זדנוא ןזיוועג טלָאװ רעוו
 ? ןגיױא ענייש עריא ןיא גרָאז סעמַאמ רעד ןוא קילב ןקידמימחר סנטַאט םעד
 םינינמ עקישיור ןיא ייס ,תודיחיב הליפת ןיא ייס ןושל שידיי סָאד ןייז לָאז טשטנעבעג
 .ןגיומס ןיא ןוז רעד וצ ןברַאג יד ןוא ,ןברַאג ןיא ךיז ןדניב סָאװ ,ערעזדנוא ןעגנַאז רַאּפ
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 ! ןברַאפ עיינ ןבעגעגוצ סרעזדנוא ןושל סָאד טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןייז לָאז טשטנעבעג
 .ןושל רעזדנוא ךרוד טייקטרעדירבראפ-קידרעקלעפליפ טגניז סע --- ,רעה ,רעה
 --- ,ןברַאדרַאפ טשינ ךָאד אזַא טָא טײקידלצרָאװ א טניוו-םערוטש ןייק טעװ סע
 .ןשָאלרַאפ טשינ ןטניוװ ןייק ןופ טרעוו ַאזַא רענעדָאלעגנָא ןַא ,ילג ַא

 רעּפעטש-לדָאנ ַא ןופ זיולב טנַאה ַא יו ,טשינ רעמ ןרָאװעג ָאד זיא שטנעמ ןעוו
 ,רעבייל םמענעי ןופ טולב ןוא םייווש ףיוא מבעל סָאװ ,סַאּפ ןוא טסוּפ רַאפ
 -- רעּפעש יד ןיא ןענישַאמ יד ייב טילגעצ ךיז ןוא ןדנוצעגנָא ךיז טרָאװ שידיי טָאה
 .רעביירט-ןפַאלקש ןגעקטנַא טייקנגָאלשרעד ייב ןרָאצ םעד טקעוועג ןוא ןפורעג

 ,ןדלעפנעזַאר סירָאמ ןופ ןוא ןיקסוועשטניוו ,ןרעװַאשװָאב ,ןטַאטשלעדע ןופ דיל סָאד
 ,קיגָאל רערַאלק סעסקרַאמ ןוא דסח סנלָאקניל ,תובחר טנַאמטיהוו ןופ טלעזַאב
 ,ןדלעה ןופ טייקימומ יד ןוא חוכ םעד טייקנגָאלשרעד רעד ייב סָאד טָאה טקעוװעצ
 .קיגָאװ ןוא טלעהעגפיוא ןעגנַאגעגפיוא הענכה ןופ זיא עשידיי סָאד ץרַאח ןוא

 ןרָאיַאק יד)

 -- עטלעהעצ יד ,רענעט סנַאמטמיהוו טלָאװ ןוא עטכאוועצ ץרַאה סנלָאקניל בייא

 ,עקירעמא -- דנאל םענייש ,ןסיורג רעזדנוא רעביא ןרָאיַאק יד ןענייז ייז

 ,עקירעי-ננוי ןירעגניז יד -- עשידיי רעטכָאט יד -- סורַאזַאל ַאמע ןוא

 .עטלעזַאב ַא טייקנייש רעד ןוא טייקסטוג רעפיורנ טימ ןעוועג זיא סַאוװ

 ,םלוע-םע םעד ןופ ץרַאה עקידנעקנעב סָאד טכיל רעייז טָאה טדנעלבעצ
 | ,טרעטייהעצ ןוא ןטכיולעצ זדנוא רעביא ךיז טָאה למיה ןוא
 ,טרעטיילעג ןוא טקיניירעג טולב עטמסרַאפ טָאה טרָאװ עקידלדורּפש סָאד
 .םלוח ןופ ךיוה רעד וצ ךאסַאּפ ןכרוד ץעמַאק ןופ טנַאּפשעצ ךיז טָאה טָארט ןוא

 ,רעטימעג יד ןקירד ןוא ךיז ןעיצ סערַאמכ עקידנעָארד ןעוו ,טציא ךיוא
 ,תוקפס עקידנעלבַארג טימ ןוא דחּפ טימ טליפעגנַא ןרעוו תוחומ ןוא

 ,תוקבד ןיא עקידחליפת סָאד טרָאװ סָאד זדנוא ןיא ףיוא םייג !
 .רעמינש ןופ ןוא רעייז ןופ טגניז ןוא קידנעילג טרעוו דיל ןוא

 ,עקירערט-קידיירפ ענױזַא ַאזַא טרָאװ א ןופ ןרעוו ןקילב יד
 .עקירעמַא דנַאל רעזדנוא וצ ץרַאה רעזדנוא טרעוו טלעחעגפיוא ןוא
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 רענַאקירעמא עשידיי עיירפ ,רימ

 ,רענַאב רעזדנוא רעביא ןפיירמש יד ןוא ןרעטש יד וצ טגנניז טפַאשביל ןייג

 .רענַאקירעמא עשידיי ,עיירטעג ןוא עיירפ רימ -- ,גנאזעג סָאד זיא ץלָאטש ןוא

 .עמזיורבעגפיוא ןטניוו ןופ טימ רעד ןיא וליפא טציא ךיוא טנניז טפַאשביל ןיימ

 .עטסיופעצ ןוא עטלייבעג טנעה רעטנוא וליפא ריד וצ ױזַא טָא יז טעוו ןעגניז ןוא

 -- ,ןעמענאב וצ עטרעהרעד ,ענעעזעג סָאד זיא רעווש ױזַא ןוא ,רעה ןוא עז ךיא

 .ןעמערב סנדעי רעביא ערעווש סנקלָאװ ןוא ,תועשר ליפ ױזַא ןוא ,האנש ליפ ױזַא

 .ןכַארבעצ טשינ ןטניוו ןופ טרעוו סָאװ ,םיוב רעטנוזעג זיא עניימ טפַאשביל רָאנ

 .ןוחמב טָאה יז --- ,טרַאװ ןוא ,טּפָאה יז ,טּפָאה יז -- ,דלודעג טימ רעכירַא טגָארמ יז

 .עקירעטסיח יד טשינ ךיוא טסיב ,דנַאל ןיימ ,וטסיב טסיופ טשינ ,טניוו טשינ לייוו

 !עקירעמַא דנַאל ןיימ ןופ םינּפ סָאד טשינ ךָאד ןעקרעד ןוא ,ןיוטש ןוא ,קוק ןוא קוק ךיא

 ,ןויזב ןופ ךָאד טציא טלטיורעצ זיא םינּפ ןיימ ,ץרַאה ןיימ זיא טערַאמכרַאּפ ,עז ,עז

 .ןויסנ םעד טָא ךיוא יז טעוו ןיימשייב ןוא ,טלעהעצ זיא עניימ טּפַאשביל רָאנ

 ? ןרָאצ ריא ןיא וליפא טלעהעצ ריד וצ טגניז סָאוװ ,טּפַאשביל יד טָא ןענַאוװ ןופ

 .ןרָאװענ טדימשעגפיוא קדצ ןופ טכיל ןיא זיא סָאװ ,תישארב ןייד ןופ טמוק יז

 רעמילנעצ ןוא רעלעה ךָאנ סױרַא רימ ןופ טציא ךָאד טנניז סע ,רעה ,רעה

 ,רעמינש יד ןוא רעייז ןוא רערעקַא ענייד וצ ,רעלדיר ןוא רערעמַאה ענייד וצ

 ,ןמיוה יד ןופ ןרילָאק יד ןענייז ןדישרַאפ שטָאכ סָאװ ,טפַאשרעדורב-רעקלעפ וצ

 .ןמיור םעד טולב םעניא רימ ןוא םיא ייב ,ריד ייב רעקיבלעז רעד רילָאק רעד זיא

 .ןבעוועג יד ןרעוו קיברַאּפ ןוא ,סלעג ַא ,סניורב ַא ,ץרַאװש ַא ,סייוו ַא -- למעדעפ ַא
 .ןבעל םוצ ךיז ןיא רעגַאב םעד ןעגניז עלַא ןוא ,רערעדנַא ןַא ןָאט ַא ,ַאזַא ןָאט ַא

 ,ןפיש ליפ ױזַא ןופ ןעלצרָאװ עקידנעלגַאװ ןעמונעגפיוא טָאה ערעזדנוא ַאד דרע עביל יד
 .ןפיט עקידעפש יד ןופ ןטּפַאז יד םימ ןעקנורטעגנָא ייז יז טָאה ,טסורב-עמַאמ ַא יו ןוא

 ,ןכיוה יד וצ ןיוש לוק ןגייא ףיוא גנַאזעג ,ענעגנאנעגפיוא גנואילב יד טגניז טציא
 .ןכות רעזדנוא ָאד ךיוא ןגייא ןוא ,רילָאק רעד ןגייא זיא ,לוק סָאד יוו ןוא

 ---,שידיגנ-קידתובחר---עניימ גנואילב יד--,טשימייהעגנייא ןיוש זיא רעניימ לצרָאװ ךיוא
 ! שידיי ןושל שימייה רעזדנוא ףיוא עקירעמַא ןופ תובחר יד גניז ךיא ,טרעה ,טרעה

 ,היכז רעסיורג רעד ןופ זיא טלעהעצ ץרַאה סָאד -- ,ַאזַא ץלָאטש ַא ,אזַא דיירפ ַא
 .העירז רעזדנוא ךיוא ןַארַאּפ זיא דנַאל ןיא זדנוא ייב ָאד ילבּפיוא םעד ןיא סָאװ

 ,טרעדנואווַאב ָאד רעדנואוו רעזדנוא ךיוא זיא רעדנואוו עכעלדעדנואוו עלַא ןיא
 .טרעדנוח יירד ענעצנַאג ןרָאי ןיוש רערעזדנוא ךיוא סנטכענ יד ןופ סָאכע יד ןיא ןוא
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 -- ,ןטָארטַאב טשינ ךָאנ םיא רעביא טָאה מָארט רעזדנוא סָאװ ,געוו אזַא ָאד ַאטשינ

 .ןטָאברַאפ טשינ ָאד טָארט רעזדנוא טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןייז לָאז טשטנעבעג

 רעייש רעזדנוא ןופ סטונ ןוא בָאה םעד ןיא יו ,לכיה רעזדנוא ןופ טכיל ןיא ,טעז ,טעז
 ,רעייטשוצ רעקידיירפ ןוא רעקידנעלב ןוא רערעטיול רעזדנוא ךיוא זיא

 ,תודבא ערעזדנוא ןופ ןייש ךיוא -- ןטנַאקַאבמוא םעד ,טַאדלָאס םעד ןופ ןייש ןיא
 ,תודקע יד ףיוא ערעזדנוא ךיוא גירק ןופ טָאג ןזייב םעד וצ תונברק יד ןיא

 ,ןענישַאמ יד ןופ שיורעג ןיא ןוא ּפעטש-לדָאנ ןיא ,ןזייא ןוא רעש ןופ גנַאלק ןיא
 .ןעניב עקידעכעטש ןופ םס רעד ךיוא זיא ןעוועג קינָאה ןסיז רעזדנוא ךָאנ גנַאג ןיא

 -- ,ןטימניא ךָאנ זיא גנַאג רעד -- ,וליפא טציא ךיוא ָאד ךָאנ ,ןעוועג ,ןעוועג
 .ןטינשעג דיירפ טימ ןוא ןרערט טימ טייזעג ןוא טרעקַאעג -- ,רָאי טרעדנוה יירד

 ,שיאַארעה ןוא שיאיבנ -- גנַאזעג ריא טימ םורַאזַאל אמע עקידתועינצ-קיטכיצ יד
 .שָאוהי ןוא ןיסעיל ,יקסוועשטניוו ,דלעפנעזָאר ןוא ,רעוװָאשוװָאב ןוא טַאטשלעדע ןוא

 ,עקירערט סָאד ,עקידנעלב סָאד ,עקיזיורב סָאד -- דיל רעייז ךרוד טשינ ןעמ טרעה יצ
 ? עקירעמַא וצ ,ןַאמטיחוו ןוא וָאּפ ןוא ;ָאלעּפגנָאל ןופ דיל םעניא יו ,ףור ןבלעז םעד

 -- ,עלַא עכעלרעדנואוו ,ןשטנעמ יד טָא ןופ ןלייצרעד ןוא ןלייצרעד וצ ליפ ױזַא ןארַאפ/

 ! הלעתנ טנייה ךָאד רימ ןענייז ,ןקיטכיל םעד ,ןרעטיול םעד תוכז רעייז ןיא

 ,ןעייוואז עקיטניוו ןיא קרָאיײוינ םעניימ ןורכז ןיא רעדנַאנַאפ ךיז טלקיוו םָא

 .ןעיינש יד ןקינייר םייב ןסיורד םעניא ןסעגעג טיורב בָאה ,רעזָאלמייח א ,ךיא ןעוו

 ,ןטעהנַאמ ןרעזדנוא לזדניא םעד ןוא ןילקורב ןשיווצ סָאװ ,קירב רעגרובסמַאיליוװ יד

 .ןטעב עניימ ךָאד טכענ ךרוד ןעוועג טפָא ןענייז ייז -- ,ריא רעביא קנעב יד גערפ ייג

 ,ןקעטש סנַאמסילָאּפ ַא ןופ םעט םעד עטרעכעלעצ ךיש יד ןופ ןליוז יד גערפ ייג

 .ןקעוואוצפיוא ךיז קערש ןופ ןוא קיטייוו ןופ ,סיפ עקידנּפָאלש יד טנניווצ סָאוװ

 ,רעגניפ עניימ רעביא ןבָאה טלדָאנעג עקיטסָארפ ןטניוו ןעוו ,טלַאמעד אקווד ןוא

 ,רעגניז רעייז ךיא ןיב ןרָאװעג ןוא דיירפ יד ןוא טפַאשביל יד רימ ןיא טלעהעגפיוא טָאה

 טלָאמעד אקווד סָאװ ,ענדָאמ ,ענדָאמ יו -- ,רעגנוה ןוא טײקמַאזנייא ןופ געט ענעי ןיא
 .םלמעלפעגפיוא ןסַאג רעקרָאידינ וצ ןצרַאה ןיימ ןיא טפַאשביל יד לעה ױזַא טָאה

 ,ןשטנעמ יד ןופ גנוריגער 8, -- "גרובסיטמענ, ןייז ןוא ןלָאקניל טימ רעטליפעגנָא ןא

 .ןשמנעב וצ םרעהעגפיוא טשינ םיא בָאה ךיא ןוא "! ןשטנעמ יד רַאּפ ןוא ןשטנעמ ךרוד

 ,ןעניעּפ ןופ עקישיור לגילפ יד ףיוא ,ךיוה רעד וצ ןסירעג ךיז טָאה ץירַאה סָאד

 .ןעניעווט ןופ סיוש ןכייוו ןיא טייקמערַאװ רעטלעהעצ ןיא ךיז טורענּפָא ןוא

 -- ,סָאראד ,סעסבעד יד ,ערעייז םישרוי ןוא ,ָארָאט ןוא ןַאפרעמע ןוא ,ןָאסרעפעשזד ןוא

 .סערָאמכ ןיא ןעוועג זיא למיה רעד ןעוו וליפא ייז ןופ ךיז טקיטכילעג טָאה סע
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 + ,רעּפעש יד ןיא ןענישַאמ יד ייב סייווש רעייז ןיא טלענעג ךיז ןבָאה ענירג יד

 .רעּפעמש יד ןוא רעפערּפ יד טָאה ןעגנוזַאב דלעפנעזָאר םירָאמ ןוא

 -- ,שינאקלואוו טשינ םערוטש ןוא ,זיורב טשינ ,ץרַאה ןיימ ,ץרַאה ,ָא -- טציא ןוא
 ! שינַאקירעמַאמוא ,הלילח ,טסיב זַא ,ריד ףיוא רָאנ לובלב ַא ןטכַארטסיױא ךָאנ ןָאק ןעמ

 -- ,רענייב ענייד וצ ךָאד ןייז דניוו ןוא ייוו םעוו ,ריד ףיוא אזַא טָא לובלב ַא ךרוד ןוא
 .רענייצ ענייז ןָאמ ףרַאש א ריד ףיוא לָאז רוסמ ַא זַא ,טשינ סעיינ ןייק טציא ךַאד זיא סע

 -- ,ןעלבירג ןוא טציא ןעלביווש םירסומ עקידמערעוו ןוא ןטנַאקירבַאפ-םילובלב
 .ןעלביא וצ ןָא םנייד ץרַאה טביוה ,אזַא טָא ןָא זיולב ךיז טסנָאמרעד וד זַא

 ,עקירעטסיח ןופ רעזָאלב יד זַא ,ךיד טסיירט יז -- ,ריד ןיא סָאװ ,טּפַאשביל יד ,סנ ַא
 .עקירעמַא ןופ רעדניק עמיטיגעל יד טשינ ןענייז רעטיירּפש-האנש יד ןוא ,םירסומ יד

 ,ןסיוו וטסלָאז ןסיוו ןוא --- : טגָאז ןוא טסיירט יז -- ,טדער טּפַאשביל יד ,רעה ,רעה
 .ןסיוועג ןופ םייקנייר יד ,רעיירפ רעד ,קנַאדעג ,עיירפ סָאד ,טרָאװ זיא עקירעמַא

 -- ,רענַאב רעזדנוא רעביא טפַאשביל יד ךָאד ןענייז ייז --- ,ןפיירמש יד ןוא ןרעטש יד
 .רענַאקירעמא עשידיי ,עיירפ ,עצלָאטש ןענייז רימ --- ,רָאי טרעדנוה יירד

 !רענניז רעטסקיזיורב רעזדנוא -- בייל השמ

 (טײצרַאי ןטנעצ םוצ)

 ! בייל השמ ,בייל השמ ,ריד ןגעוו ךיז טכַארטרַאפ ןעמ זַא ןוא
 ,טרעטיוועג קידמערוטש ױזַא םי רעד טָאה טשרע טָא
 -- בייל רעטנרַאצעצ ַא ,סעטַארג רעטניה גייטש ןיא יוװ ,וד ןוא
 .טרעמיצעצ עווירג ןייד טימ ורמוא ןיא טנַאּפשעגמוא טסָאה

 --- ,יה-ָאד יכרַאז ןייד ךָאנ טבעל סע --- ,בייל השמ ,בייל השמ ,ָא
 !ןדמַאז עשעמי-גערב יד ףיוא םיא ךיא ףערט ,לָאמ ןייא טשינ
 ,ילג ןקיבלעז םעד טימ םיא רעביא ףיוא ץלַא ךָאנ טייג ןוז יד
 .ןדמל רעד ארמנ רעד ןיא יו ,ילג םעד ןיא טפיטרַאפ זיא רע ןוא

 ,טמַאזרַאפ ליפ ױזַא טסָאה -- ,ןעגנַאגרַאפ ןיוש רָאי ןעצ
 ! ןעגנַאגרַאפ ָאד זדנוא רַאפ ןרָאי יד ןענייז טכייל טשינ
 ,העש רעקיטציא רעד ףיוא סנקלָאװ יד ןעגנעה סע
 .ןעגנַאהעג ןענייז ייז יו ,רעטכידעג ,רערעווש ךָאנ

 ,טנערבעצ למיה רעזדנוא ,ןדנוצעצ זיא דרע יד
 ,רעניימש עקיראשז ףיוא ָאד ץלַא ךָאנ ןטערט רימ
 / ,טנעה עקיטכעמ ענייד טימ ַאטשינ טסיב וד ןוא
 .רענייק טשינ ךָאד זדנוא ייב טגָאמרַאפ ענױזַא סָאװ
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 לָאט ןמסרעטצניפ םעד ןופ ףיוא טייג ךשוח רעד
 ,ןגיזַאב ,ןעלקנוטרַאפ וצ גרַאב ןטסקיטכיל םעד
 לוק ןקיטכעמ ןייד טימ ָאטשינ טסיב וד ןוא
 .ןגיוועצ וצ זדנוא םורַא טפול רעד ןיא טייקרעווש יד

 ,דיל קידמערוטש ןייד ז-- ,לוק ןייד זדנוא טלעּפ סע

 ,ןבירטעגנ ןעלגעז ערעזדנוא טניוו ַא יו טָאה סָאוװ

 ,טירט עקיטכעמ ענייד טימ וטסָאה טנכייצעג סָאװ רָאנ

 ! ןבילבעג ןרעווש םעד ןבעל רעזדנוא ןיא ףיט זיא

 ,טמַאזרַאפ ליפ ױזַא טסָאה -- ,ןעננַאגרַאפ ןיוש רַאי ןעצ
 ! רעגניז רעטסקיזיורב רעזדנוא --- ,בייל השמ ,בייל השמ ,ָא
 ,דמַאז עלעגרעב ןייד ייב טציא ךָאנ ןעינק רימ
 !רעגניפ ערעזדנוא טימ ךעלטרעצ סָאד ןטעלג ןוא

 עקירעמַא דנַאל רעזדנוא

 .עקירעטסיה ןוא האנש טימ לופ זיא טפול יד .טכענ ןוא געט ערעווש

 ,עקירערט ןענייז ןירעטכעוו-טייהיירפ רעד ןופ ןגיוא עביל יד

 השוב ןופ זיא טלטיורעצ סריא םינּפ ןוא

 השורי רעד ףיוא סיפ יז טימ ןטערט סָאװ ,יד רַאֿפ

 ,ןענַאסרעּפעשזד ןופ

 ,ןענַאסרעמע ,ןלָאקניל
 .עיטַארקָאמעד רעד ןופ רעגניז םעד ,ןענַאמטיהוו ןוא

 עיטַאּפַא טימ ןקוק סָאוו ,יד רַאפ ןייז ריא זומ ךעלנייּפ יו

 עקירעילַאכ יד ,ןליצַאב יד ףיוא

 .עקירעמַא דנַאל םענייש רעזדנוא ןיא

 עטקערטשענסיוא יד ,טנַאה עביל ןייד -- ,ןירעטכעוו-מייהיירפ ,ָא

 .עטקעדענוצ ַא ךָאד סערַאמכ עטכידעגנ ןוא ערעווש טימ טציא זיא

 רעגניפ ענייד ןיא םענעדנוצעצ ּפמָאל ןופ ןייש עלעה יד

 ,רעגניז ןופ ץרַאה סָאד ןקיטכילעצ טכַאנ רעד ןופ ךשוח ןיא ךָאד טנעלפ

 ,ןגיימש וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא זיא ןעננאנעגפיוא םנייז דיל ןוא

 ! ןגייווש ןקידתונשקע ןיא רע זיא ןעקנוזרַאפ ? םציא ןוא

 .רעטימעג עטרענײטשרַאפ ,ןניוא יד עטערַאמכרַאֿפ .טציא תונדחּפ ַאזַא
 ,רעטיצ ןיא דנַאל ןופ ץרַאה סָאד טּפאלק סע

 .ןעהעש יד זדנוא ייב טציא ןענייז ערעווש לייוו
 ןעָארק עקידנקארק ,עצראווש עייטס ַא
 ,ןכיוה יד זדנוא ייב ןעמעראילרַאפ
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 ןכיור יד ךיז ןליונקעצ עטערַאמכעגנָא ןוא

 .ןקירבאפ ערעזדנוא רעביא סנעמיוק ןופ

 ןקירב עקידנעגנעה ,ענייש ,עצלָאטש יד

 ,ןגעלפ םָאװ ,ערעזדנוא ןכייט רעבירַא

 ,ןגעקטנַא רערעדנַאװ םעד טסיירט ַא ןליּפשסיױא ןטפול רעד ןיא ןפרַאה יו

 -- ,עקירעצרַאפ ןוא עטלַאק ןטניוו ליפ ױזַא ייז רעביא לייוו ,טציא ןענייז עטמוטשרַאפ

 ? עקירעמַא דנַאל רעזדנוא ןיא קערש ַאזַא זיא סָאװרַאֿפ -- ,ןירעטכעוו-טייהיירפ ,ָא

 ? ןשטנעב וצ םומעמוא ךיז םעד טימ ףיוא טשינ רעה ךיא סָאװ טימ דנַאל ןיימ סָאד זיא

 ןשטנעמ עכעלרעדנואוו ליפ ױזַא ,סָאוװ טימ ָאד זיא ךיז ןשטנעב ןוא

 ,השורי זדנוא ןזָאלעג ןוא ָאד ןענייז ןעגנַאגעגיײברַאפ

 השודק יד ןכעװשרַאפ וצ ןגַאװ סָאװ ,יד טָא ,ייז ןענייז רעוו

 ,תורונמ ערעודנוא ָאד ליוא םענייר םימ טליפעגנָא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ

 ? תורוד עקידנעמוק עלַא רַאפ ייז ןלָאז ןדנעלב זַא

 -- ,עקירעטסיה טימ ןזיורב סָאװ ,ןטניוו עקידלבריוו ןענייז ייז

 ! עקירעמא טשינ ןענייז ייז

 ,עוװארב ןופ דניק סָאד זיא יז --- ,יירפ זיא עקירעמַא

 ,עוַאל עקידנעירב יד טלעטשרַאפ ןיוש לָאמ ןייא טשינ טָאה סָאװ

 .ןריוושעג בייל רעזדנוא רעביא ןדניצ וצ געיעג ריא ןיא

 ןרילָאק עקיברַאפ ןופ דנַאל סָאד -- עקירעמַא

 ןצָארּפש עטפקידנענימַאטיװ ןוא

 -- .ןָאסדָאה םייב ןוא יּפיסיסימ םייב ,רעווַאלעד םייב

 ,ענייר ,עקידנעגניז ,עקידוועליּפש -- ערעזדנוא ןכייט יד

 ,עיניעווליסנעּפ רעד ןיא רעבערגנליוק ןופ דנַאל סָאד --- עקירעמַא
 רעפעטש ענשַאּפָארָאה ןופ
 ,רעּפעש יד ןיא ןענישַאמ יד ייב
 ,רערעיוב ןופ
 ,רערעיומ ןופ
 .רעטינש ןופ ןוא רעייז ןופ
 ,רעטיוועג א -- ןפַארטעג טָאה לָאמ ןייא טשינ
 -- ,רעגעלעג ןקיטכאנ ןייז ףיוא טרעטיצענ קיאורמוא טָאה שטנעמ ןוא
 .רעגענ ןטצישַאבמוא ןַא ןופ זדלַאה ןפיוא ןגיױצרַאפ ךיז טָאה קירטש ַא
 רעדנילב ַא ןוא רעביוט ַא --- ,טרָאד ןוא ָאד טפוש ַא
 .רעדניק עקידלושמוא ףיוא טסיופ עקידנּפָארטש ןייז טזָאלעג יירפ טָאה

 ! יאדווַא ,ָאי ,ונ --- ,טפערט סע ןוא ןפָארטעג טָאה סע
 עדאווענ ןופ סָאגעוװ-סאל ןיא רעליּפשנטרַאזַא



 פלל | רעפגייוו

 ,ןטעלָאר ןופ ץלירג םעד זיולב ןעמענרַאפ

 ,ןטעָאּפ ןופ םולח םעד טשינ ןוא
 כיור עטסטכידעג ןוא עטסרעווש יד ךרוד טרעטעלק סָאװ
 .ןכיוה עטדנעלבעצ-ןוז וצ

 ! ימַאימ ןיא ןגעיעג-טניה ןוא-דרעפ יד ייב סָאװ ,ענעי ךיוא ױזַא
 -- ,ימע ומחנ ,ומחנ ,ָא --- ,רימ ןגָאז איבנ םעד טימ רָאנ
 ,ןשטנעמ עקידתומימת ליפ ױזַא זדנוא ייב ךָאנ ןענַארַאֿפ
 ,ןשטנעב וצ ייז טימ ךיז זיא םוג ןוא
 ,ןרערט יד סיוא שיוו ,ןירעטכעוו-טייהיירפ ,ָא
 -- .ןרעה ,עצלָאטש סָאד ,לוק ןייד זָאל ןוא

 ,עקירעטסיה עטמעדליוועצ יד ךָאד טעוו ןיינייברַאפ
 .עקירעמַא דנַאל רעזדנוא ךיז סטלעהעצ ַא טעװ ןקיטכיל ןוא

 ָאנאקיש ןיא ראוואלובןעגישימ ןכייר ןופ טייז רעד ןָא -- קריוק קנערפ



 ם ול ש :ןב
 1894 ןיא ןריובעג

 1909 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 דנַאל רעזדנוא ןיא

 ! דנַאל ןיימ ,דנַא/

 ,ענרענייטש יד טנעוו ענייד ןשיווצ לניוו ןיימ ךיז טָאה טניוועג טינ ,תמא

 ;"ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר , ןופ דיל א ָאד עמַאמ ןיימ טָאה ןעגנוזעג טינ ןוא

 .טניוורַאפ ןיילַא ךיז ןוא טניוועג ָאד ךיז טָאה לזמ ןיימ

 ,ןעוועג טעב ןיימ ןיוש ןענייז עטרַאה ענייד ןסַאג יד לָאמ ןייא טינ ןוא

 --י ,ןגָאר ענייד ףיוא טנוה רעקירעננוה א יו ךיז טכיילשעגנ לָאמ ןייא טינ ןוא

 דנַאל טמולחענסיוא סנטַאמ ןיימ ןיא ,ָאד ןוקית א טכוזעג ץלַא ךיא בָאה ךָאד

 ,טלייצרעד ךעלהשעמ עטַאט ןיימ לָאמַא טָאה'ס ןכלעוו ןופ ,דנַאלרעדנואוו סָאד)

 ,(טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט ןופ ךעלהשעמ ענייש-רעדנואוו

 ! דנַאל ןיימ ,דנַאל

 ,ןטָארטַאב לעווש ןייד ןוא ןעמוקעג ריד וצ ךיא ןיב דלָאג סרעמע טימ טינ

 סעציײלּפ עניימ ףיוא םָאל ןוא טָאלד ,רעמַאה ןופ גנואווש טימ רָאנ

 -- ןגָארטעג טכיל סנטַאט םוצ ךימ רעיוב ןופ דיל טעּפמיא סָאד טָאה

 ,טכאנ ןייא ןוא טנזיוט ןופ דנַאל טמולחענסיוא סנטַאט םוצ

 ! דנַאל ןיימ ,דנַאל

 ,ענרענייטש ןסָאג ענייד ןיא
 ןכיוה עקידמערוט ,ןכַאילש ,ןגעוו ענייד ןיא

 ,סעדייז עניימ ןופ ימ יו טצירקעננייא ךיז ימ ערעווש ןיימ טָאה

 ,םָאל ןוא טָאלד ,רעמאה רעייז ןעננואוושעצ ָאד ןרָאי ,ןרָאי ןבָאה

 ,ןעײװמַארטמ ןוא ןענַאב ייז ףיוא טגָאיעצ קיטעּפמיא ןוא ןסלער טרעמַאהעגסױא

 ,ןדנוברַאפ דנַאל םימ דנַאל ןוא ,ןפיש-לגעז ןוא ףמַאד -- ןעמי רעביא ןוא

 ,טלנילפעצ ךיז סעילָאּפָארמעמ ןיא טעטש עוויטימירּפ ענייד ןוא

 ; עקיליימ-טנזיוט ןחטש ףיוא ,ןגיוצעצ ןטייקטייוו עטייוו ןיא ייז ןוא

 -- ןענימ-ןזייא ,רעּפוק ,ןליוק ןיא ךיז ןבָארגעג
 !ןבָארנעג ריד רַאפ דיירפ

 -- לָאמ ןייא טינ ןוא

 -- -- -- .ןבָארגעגנייא ךיז ןיילַא דיירפ ןייד בילוצ לָאמ ןענַאילימ

 .ןעגנוזרעד דיל קילָאטש ןייד ןוא ןעמוקעגנָא רעיוב עיינ ןענייז

 ,םָאל ןוא טָאלד ,רעמַאה ןופ ימ רעזדנוא טימ ענעדלָאנ ןלָאּפוק ךיז ןסיילפ

 ,טעז ןוא ילב ןופ עקידתובחר רעדלעפ-סעּפעטפ יד ךיז ןסיילפ

 ענעדַאלעגנָא ןרָאק ןוא ץייוו טימ ,ןרעייש רעטציא ןעייטש

 ! דיל קידנעגנניווש רעזדנוא ןופ

00 



 60| םולש-ןב
 עי עטייה א עי א א יי == עי= עי

 ,טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט ןופ ךעלהשעמ ענייש-רעדנואוו ןופ ,סניימ דנַאל
 ? דנַאל טמולחעגסיוא םנטַאט ןיימ ןופ ןלייצרעד ךיא לָאז סָאװ ,רעטציא
 ? עירָאלג ןייד ןופ ןלייצרעד ךיא לָאז סָאװ
 ,ריד ייב טּפַאזעג רעצ ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,דיל טקיטייוועגסיוא ןיימ ןָאק יוו
 ? ןרעטסעל טינ
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 ַא ג א ק יש

 ,ןסָאגעגסױא טינַארג ןוא ןיימש ןופ גרַאב א
 רעדנַאנַאפ ןטייקטיירב עטיירב-טייזו ףיוא ךיז טיצ סָאװ
 | טלגילפעג יו ךיז טגָארט ןוא
 ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא
 ,ןגָאירעד ןלעוו ךיורנליוק סנקלָאװ ערעווש יד טלָאװ רע יוו
 ,ןקירבַאפ ןופ רעצרעה ענעלָאטש יד ןופ טכיוהעגסיוא טרעוו סָאװ
 ,ןפיש ןוא ןענַאב רעטנזיוט ןופ
 גרַאב םעד ךרוד ןציירק סָאװ
 -- טינַארג ןוא ןייטש ןופ
 ,ָאגַאקיש
 .ָאגַאקיש

 ןענוז עקיטכַאנייב ןענַאילימ

 ןלָאּפוק עשיטנאניג ענייד ןיא ןייא ךיז ןסערּפ

 -- סמערוט ענעלָאטש ןופ

 ; קיעל ןעגישימ םעד ןציירק סָאוװ ,ןפיש ןופ ןענוז

 ,ןענָאילימ ןביוש ןופ

 ,ןגיוא-ןענַאב ןופ

 ,ןעיײװמַארט ,ןליבָאמָאמיױא ןופ

 ,ןסַאג יד רעביא ןטפירשפיוא רעטנזיוט ןופ

 ,עםסַאמ עקיכיור עטכיוהעגסיוא יד ךרוד ןדיינש סָאװ

 רעצרעה ענעלָאטש יד ןופ טיײּפשעגסױא טרעוו סָאװ

 -- טינַארג-ןזייא ןופ ןייא גרַאב ןקיזיר םעד ןעלקיוו ןוא

 ,ָאגַאקיש
 .ָאנַאקיש

 ןסָאנעג סעבמעד ענעלַאטש ןופ ןקירב

 ,טייקטיירב ענעסָאנעצ-טייוו ןייד רעגנע ןוא רעגנע ןרעמאלק

 -- ןטקַאװעצ רעכעה ךָאנ טייקסיורג ןייד ךיז לָאז סע

 -- קרָאיהינ רעטסעווש ןייד ןופ ףור םענעלָאטש םעד ןגלָאפ וצ

 ,ָאגַאקיש
 .ַָאנַאקיש



 םולשרב 02
 יי עא

 עט

 ראוולוב ןענישימ

 ,ראוולוב ןעגישימ

 ,טָאטש רענרענייטש ןוא לָאטש רעד ןופ ץרַאה ,וד

 .וצ טינ ניוא ןַא לָאמנייק טסכַאמ וד

 ןקור ןייד ףיוא

 ןליבָאמָאטיױא רעטנזיוט

 ,עזָאלמיײיה טניה יו ,קידנעטש ןעיַאװ

 ,ןגיוא עקידרעייפ טימ

 ,ליצ ןָא ךיז ןנָאי זָאלניז ןטלָאוװ ייז יוו

 ,ןגיוא עשירטקעלע ןעמי ןופ וטזיב טכַאװַאב ןוא

 .ןקילב עקיזיּפש-רעייפ ערעייז טימ ךרוד ךיד ןענערב סָאוװ

 -- טייז רעד ןופ ןוא

 ,קיעל ןענישימ ןופ סעילאװכ עקידנגָאי יד קידנשיור ןעמורב

 ,ןֿפרָאװעג ארומ רעייז ריד ףיוא ןטלָאוװ ייז יו

 ןכיילגסיוא ןעמענ ןקור ןזיר ןייד וטסעוו רעמָאט

 -- עסַאמ רענעלָאטש ןוא רערעווש רעד ןופ

 -- םטניה ענעיָאוו עקידנגעוַאב קיבייא

 ! ראוולוב ןענישימ

 -- טָאטש רענרענייטש ןוא לָאטש רעד ןופ ץירַאה ,וד

 .ַאגַאקיש

 ןפיש ןרעקנַארַאפ ןלעוװ דימ

 ,ןפיש יד קידנעטש ףיוא ןיוש ָאד ןרעקנאראפ ןלעוו רימ
 - ,ןטסַאמ ףיוא גייטשפיוא ןופ ןפור רימ ןלעו ןעיצפױרַא
 ,ןפיטשעצ ךיז דיירפ רעשרעדניק טימ ךָאנ לָאמַא ןלעוו רימ
 .ןטסַאל ןופ ןוא געט עקידנואוו ןופ ןלייצרעד תוישעמ ןוא

 ,ןדנַאר עקיאיורנ יד ןדניצעצ ןעמוקעג ןענייז רימ

 ,ןסילש טינ ךיז טנעוו טימ ןענָאק רימ +-- ,ורמוא יד זדנוא טגָאי סע

 ןדנובַאגאװ ןָא ָאד ןעמוק סע ןעייר ךָאנ ןעייר ןוא

 .ןשיט יד סנגרָאמ רַאפ ןטיירג קידבוט-םוי ָאד ןלעוו ןוא



 03 םולש "רב
 .-אמפ עי עי

 יןייל דערב

 ,ןגָאר יד םורַא ךיז ןעיצ סע עקילַאנ ןעייר
 ,ןרָאצ טימ םיורב קידלמיש ךעלקיטש ענדעשז ןעשזירנ
 ,ןגָאמרַאפ עקיטסָארפ ןיא ךיז רעצרעה עדימ ןעשטרָאק
 .ןרָאטַאמ-ןַאלּפָארע יו ךיז ןּפַאלקעצ רעקיטפַאה

 ,ןליד ןלָאז ןשיור --- "טםייקידיירפ, רעזדנוא רַאפ ץנַאט ַא
 -- ןדָאנג סטָאג ןרעוו טיײרּפשעצ ערעזדנוא ןגעוו יד ףיוא
 : ןלימ טימ טניוו רעד טגניז סע --- זדנוא ייב ךיז ןלָאמ ןלעמ
 . ןדָאהאראק ןיא טקַאט םוצ ,עקילַאג ןעייר ,יעה ,יעזו

 ןלימ ןלַאמ

 ,ןרָאק ןוא ץייוו ןענַאב ןריפ
 ;טעז טימ ךיז ןפיש ןפיש
 ןרָאטָאמ-ילפ -- ןכיוה ןיא ןוא
 .טעטש וצ טעטש ןופ דלָאג ןריפ

 ןעגנאז ןעגניז רעדלעפ יד ףיוא
 ; םייב ןדעי ףיוא דלָאג ,ענירג
 ,ןעגנַאנעגפיוא זיא ימ סרעיופ
 .םיירגעג ןרעדעי רַאפ דיירפ

 --- ןלופרַאפ ןרעייש ןעמ טעוו
 ; ימ רעזדנוא טעוו ןקיטסָאר
 ,ןלונ -- זיולב רערעקַא ןרָאפ
 .יפ יד רַאפ עשַאּפ ןייק ןוא

 -- ןלימ ןלָאמ ,ןגָאי ןענַאב

 ; זיוה ןיא ךיז ןלָאמ ןרָאי

 ןליד יד ןופ ךעלקערב עטצעל

 .זיומ יד ןיוש טָאה טקוצרַאפ גנַאל



 ר עג ניז -.י יי
 1893 ןיא ןריובעג

 1932 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1944 ,רַאורבעּפ ןט10 םעד ןברָאטשעג

 נרעב יד ןיא
 (טנעמגארפ)

 ןעלצרָאװ טימ טּפינקעגכרוד ,טרַאה זיא ליװקוָא ןיא דרע עקיגרַאב יו

 ,ןענישַאמ ןופ ךורב טימ ,רענייטש טימ טייזרַאפ ,רעמייב עטקַאהעגסיױא ןופ

 קאבניק א םױרַא ךיז טכיילב טרָאד ןוא ָאד .ךעלכעלב עטעטסָאררַאפ טימ

 -עלַאפעג א ןופ רגּפ רעטרַאדרַאפ ַא ךיז טצרַאוװש ,ןברַאש ןשידרעפ ַא ןופ

 ,לניופ םענ

 ,גנאנפיוא-ןוז רַאפ ,;ָאטרַאפ זיא סע

 יד ייב .טלַאק ןוא יולב-ךעלנירג זיא למיה רעקידכעלייק ,רעטיירב רעד

 םמיוזענמורַא רע זיא ,ןציּפש-נרעב יד םעּפעשטרַאפ רע ואוו ,ענייז ןגערב

 ןציּפש-גרעב יד .עטעדליגעג ןוא עטיור ,ענעטַאנַארג ,ןסַאּפ עקיברַאֿפ טימ

 ןוא תונחמ ןיא טפול יד ךרוד-ןדיינש ןעננילרעּפש עקידנעשטשיּפ .ןרעכיור

 יז ,קידרעּפָאה ןעגניז לגייפ-ןיבַאר עקיטפורב-םיור ענעמוקעגקירוצ .תודיחיב

 טרָאד ןוא ָאד זױלב .טעקאנ זיא דרע יד .גנילירפ ןופ תורושב ןָא ןגַאז

 -ָאיארַאפ ןופ שינעביילברעביא ןַא זיא סָאד רעבָא ,זָארג לסיבַא ךיז טיירּפש

 עטכידעג רעטנוא .ןריורפעגסיוא ,ןירג יווװ לעג רעמ זיא סע ןוא ,רעמוז ןקיר

 ךעלסיב עטצרַאװשרַאפ ךָאנ ןגיל ,טינ טירמוצ ןייק טָאה ןוז יד ואוו ,סעבמעד

 -רצנַאט ,ךעלגרעב-יינש עטצעל יד םורַא תופקה ןיא ךיז ןעיירד ןעָארק .יינש

 ןוא ,ךעלסיפ עשיפוע ערעייז טימ ןעיירעלעמעג עשיטקַאטנַאפ ייז ףיוא םיוא

 םננירּפש טייצ וצ טייצ ןופ .ןעיירעקארק עטנשקעעגנייא טימ ייברעד ןעקארק

 ךיג ךיז טּפַאכ ןוא שודיח טימ םורַא ךיז טקוק ,סױרַא ץעגרע ןופ קירוועוו ַא

 ,םיוב ַא ףיוא ףױרַא

 עניורב ערַאד ייווצ ןּפעלש ,ףױרַא ןטנוא ןופ ,דרע רעקידעּפושמ רעד ףיוא
 עטרַאדעגסױא טימ ןעכָאפ ,ןַאּפש ןיא ןגיובעג ןעייג ייז .ןזייארעקַא ןַא דרעפ
 -סיוא ,קיטכיזרָאפ ןטערט ייז .ּפיר עדעי ןלייצ ןָאק ןעמ עכלעוו ךרוד ,ןטייז

 -מורַא ,ייז רעטניה .ןעננולכיורטש ןוא רענייטש ןופ ןעיָאלט ערעייז ןטיחוצ

 עדייב טימ טרַאּפשעגנָא ,עציילּפ רעד םורַא סעצייל עטרַאדרַאפ יד ןדנובעג

 רעכיה ןייז .קינלעמ םולש ,רעבײרטנָא רעייז ךָאנ-טיינ ,רעקַא ןָא טנעה

 ,ןשטנעמ ייב ךעלנייוועג יו ,ןגיובעגרעביא לסיבַא זיא רעּפרעק רעקידווענייב
 טשינ ,ערעווש-וצ ,טנעה עקירָאה ענייז .ןבעל רעייז ןיא ליפוצ ןעװערָאה סָאװ
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 205 רעגניז ,י ;

 -ָאה-ץראווש ןייז .טרעשאקרַאפ ןענייז ,ףוג ןקידרענייב םוצ לענַאיצרַאּפָארּפ

 -רעווָא עסייוו ענייז .רָאה ךעלטניב עיורג טימ ןפרָאװעגכרוד זיא ּפָאק רעקיד

 םינמיס ,ןקעלפ-ברַאפ ײלרעלַא טימ טקעדַאב ןענייז ,עזיול ןוא עטיירב-וצ ,סלָא

 טנעוו ןרימש םייב טצונעג ייז טָאה קינלעמ םולש סָאװ ,ןרָאי עליפ יד ןופ

 רע טיג ,דרע רעטרַאה רעד ןיא ןזייארעקַא םעד ףיט קידנבָארג .ןילקורב ןיא

 עשילוּפ ןוא עשידיי ,עשילגנע ןופ שימעג א ןיא דרעפ ענייז קשח רעטנוא

 .רעטרעוו

 -וצ ,ייז וצ רע טדער -- ,יעה ,ַאטשיװ ,ּפאידיג ,ךעלרעדניק ,ָאיוו ---

 !ָאיװ ,אטיעה --- ,ןעמוג ןיא גנוצ רעד טימ קידנקַאנק
 ןעייטשרַאפ ,גרעב-ליקסטעק יד ןיא טעװעדָאהעגפיױא שטַאכ ,דרעּפ יד

 ןעייג ,םענייז לעפַאב ןדעי וצ ןרעיוא יד טציּפשעגנָא .ןושל !סָאבעלַאב רעייז

 רענייטש יד ,דרע רעד ןיא ןעלצרָאוװ יד רעכָא .תוחוכ עלא טימ ןַאּפש ןיא ייז

 סעצייל יד סעציילּפ יד טימ טיצ קינלעמ םולש .,ןזייא-רעקא םעד ּטָא טפָא ןטלַאח

 ,קירוצ ףיוא

 -ַאב ןלעטשּפָא ךיז ןלָאז ייז ,דרעפ יד רע טנרָאװ -- ,ואה ,רררּפט ---

 .ןייטש א ןָא ןזייארעקַא םעד ןכערבעצ טשינ ןוא סנמייצ

 טנעה יד טימ סיוא םיא רע טבָארגנ ,סיורג וצ טינ זיא ןיימש רעד ביוא

 םוצ טינ זיא רע ביוא .טייז ַא ןיא קעווא םיא טנַארט ןוא דרע רעד ןופ

 לייוורעד ןגיוב דרעפ יד .ןזײארעקַא ןטימ םורַא םיא רע טייג ,טרָא ןופ ןריד

 ןזָארג עלעג ענעבילברַאפ עכעלטע יד ןָאט וצ קעמש ַא ידכ ,ּפעק יד ּפָארַא

 .רעמוז ןרָאיַארַאפ ןופ

 -ירָאיןצכעז סקינלעמ םולש טייג רעטַאפ ןופ קיטש שּפיח ַא טקורענּפָא

 ענייז רַאפ עסיורג-וצ ,ךיש-רעמראפ ערעווש עסיורנ טגָאדט רע .ןעב ,ןוז רעק

 ןוא סעטאמש ,ךעלכעלב ,רעניימש ןופ דרע יד ּפָא-טקינייר רֶע .םיפ עשלנניי

 ,םירש ןוא טירט ףיוא ךיז ןרעגלַאוװ סָאװ ,טָארד ןקיכעטש רעקיטש
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 .דרע רעטרַאה רעד ןיא םייב עיינ א ןרעקַא וצ ןָא-טבייה קינלעמ םולש
 -אעצ-שירפ יד קידנעקיּפ ,טירמ-םיפ ענייז ןיא ךָאנ םיא ןעייג לגייפ תונחמ
 ,ךעלקע יד טימ ןעיירד ייז .ךעלמערעוו ןכוז ייז רעכלעוו ןיא ,דרע עטרעק
 -יגָאטרַאפ רעד ןיא טכידעג ןעגניז ןוא ךעלעבענש יד ןפרַאש ,ךיז ןעקצַאה
 -פיוא רעד ןופ ןלַארמש עטשרע יד ןופ ןמכױלַאב טיור טרעוו סָאװ ,טפול רעק
 א ןטלָאװ ייז יוװ ,ןעילפ זָאל ַא עלַא ךיז ייז ןבינ לָאמַאטימ .ןוז רעקידנעייג
 -ילפ ערעייז ןופ יירעבעווש סָאד .ןָאטוצּפָא טַאהעג תוחילש עקיטכיוו רעייז
 עילַאװכ עכייוו א יו ,ןנרָאמירפ ןופ טייקליטש רעד ןיא ךיז טגָארט ךעלעג
 -עג-לגייפ ןופ יא ץרַאה ןפיוא םונ ױזַא גנילצולּפ םרעוו ןעמולש .ךייט א ןופ-

 טלעטש רע זַא ,ןציּפש-גרעב יד טדניצ סָאװ ,ןוז רעקידרעייפ רעד ןופ יא ,גנַאז
 ,גנַאג רעייז ןיא דרעפ יד עלייוו ַא ףיוא ּפָא

 טינ ץלא ךָאנ רע ןָאק ,גרעב יד ןיא טייצ רָאי ַא ןיוש זיא רע שטָאכ
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 -פיוא-ןוז ןוא סנענינַאב יד ןופ טייקנייש רעד רעביא ןשודיח ךיז ןרעהפיוא

 טייוו םנה ןוא .יינספיוא לָאמ רעדעי ,ןצנאנניא םיא ןעמענעצ סָאװ ,ןעגנַאנ

 עציבַארג ןופ ןעמוקעג זיא רע טניז םורָאװ ,רעמ דיי רעטיהענּפָא ןייק טינ

 -רעד -- ןייז תבש-ללחמ ןעמונעג ךיילנ רע טָאה ,הנידמ רענעדלָאנ רעד ןיא

 -יור יד ןוא ןוז עקידרעייפ יד קידנעעז ,ץרַאה ןייז ןיא טייקמורפ א רֶע טליפ

 גרַאב ןופ ,רדח ןופ ןכַאז עטלַא ןורכז ןפיוא םיא ןעמוק סע .גרעב עקידנרעכ

 .הרות יד ןבעגנעג טָאה טָאג ןכלעוו ףיוא ,יניס

 ךיז רע טנַאמרעד -- ,טרעכיורעגנ טָאה גראב רעד ןוא -- ,"ןשע רהחו,

 .טנרעלעג םיא טימ טָאה דמלמ ןייז יו

 -רץייפ ןקילייה ןיא םיא טנַאמרעד ןוא ןָא רעמ ץלַא ךיז טדניצ למיה רעד

 טלבומ ןיילַא טָאג ,ןנָאז ןנעלפ רדח ןיא ךעלגניי יד יוװ ,סָאװ ,רוניד ךייט ןקיד

 ןיא טמארעננייא ,ןגיוא ענירג םקינלעמ םולש .ןגרָאמירפ ןדעי םיא ןיא ךיז

 ,ןטלַאטשענ ןעז ןָא גנילצולּפ ןביוה ,סעיוו ןוא ןעמערב עצראווש עטמכידענ

 רעקידהנושמ ַא סע זיא טָא .טקרעמַאב טינ רעירפ לָאמנייק טָאה רע סַאוװ

 סָאװ ,שינעעזרַאפ ַא םיוב א סע זיא טָא ,שטנעמ ַא ןופ םינּפ ַא טימ ןייטש

 רע טנַאמרעד ןעלצרָאוװ עקידנכירקסורַא ןוא ןנייווצ עטמירקעצ ענייז טימ

 ןפיוא טּפַאכעגּפױרַא ךיז טָאה סָאװ ,למייב גנוי ַא סע זיא דלַאב ; הפשכמ א ןָא

 ; תוחוכ ןוא הנויח טיצ רע ןכלעוו ןופ ,במעד םענעלַאפעגנייא ןטלַא ןַא ןופ ןקור

 גנארד ןיא סָאװ ,ןעלצרָאוװרעמייב ןופ שינעטכידעג ַא סע זיא גנילצולּפ ןוא

 ןוא זדלעפ ןקרַאטש ַא ךרוד ךיז רע טכערב ,גנוטיײרּפשסיױא ןוא ןסקַאוװ ךָאנ |

 ןיא שטנעמ רענעניובעגרעביא רעד .ןדייוועגניא ענרענייטש ענייז טרעכעלעצ

 ןענייז סָאװ ,תוחוכ עכעלטענ עסיורג םעד ןיא טעזרעד סלָארעװַא עזיול-וצ יד

 שידיי ַא ןנָאז קרַאטש םיא ךיז טפולג סע .ןייטשרַאפ וצ ּפָאק ןייז דַאפ טינ

 ןכַאמ טגעלפ רע ןוא לנניי א ןעוועג זיא רע ןעוו יוו רענייטש א טָא ,טרַאװ

 קידנענעק טינ רעבָא .ןניוכננער א רעביא דעדָא רענוד א רעביא הכרב ַא

 טיירש ,ךיז םורַא טייקסיורג רעכעלטעג רעד רעביא ןעננערבסיורַא טרָאװ ןייק

 .ןַאּפש ןיא קירוצ ןייג ןלָאז ייז ,דרעפ יד ףיוא ןָא זיולב רע

 ןטלָאװ ,דרעפ יד ,ייז יוו ךיילנ ,ךיז רע טרעזייב --- ,ָאיוװ ,ּפַאידינ --

 ,סעקאיליופ ,ךיז טריר -- ,ןייטש ןטסיזמוא ןיא ןעוועג קידלוש

 .טייז רעקניל רעד ףיוא דרע עטראה יד רעביא רע טרעק טייב ךָאנ טייב

 למיה ןיא ןציּפש-גרעב יד ןופ רעטייוו שּפיה סיורא-טכירק ןוז יד ןעוו

 ּפָא רע םלעטש ,ץרַאה ןופ לבירג םייב שינעגָאנ ַא טליפרעד םולש ןוא ןיירַא

 יד סױרַא טמענ רע .דרֶע רעד ןיא ןבָארנעגניײא ,טייב ןטימ ןיא רעקא םעד

 .סָאד ןסע םעווקַאב ןענָאק ןלָאז ייז ,רעליימ עשידרעפ יד ןופ ךעלעטייק-םיוצ

 ןוז םוצ רעבירַא טיירש רע ןוא ,סיוא ייז רַאפ טיירּפש רע סָאװ ,ייה לפסיב

 .ךורב ןוא רענייטש טביילק סָאװ ,םענייז

 ! ןסעּפָא םייהַא םוק .תורצוא יד ןביילק ףיוא רעה ,ןימינב --

 םוצ ּפַארַא-גרַאב ןוז ןוא עטאט ןעיינ טירט ץעמאזננַאל ערעווש טימ

 -טורַא ,ץלָאה ןופ בלַאה ,ןיימש ןופ בלַאה ,זיוה רעייז טייטש סע ואוו ,לָאט



 ר

 07 2 ר רעגניז ,י +

 -עק ,ןלַאטש טימ ,ןטעטַאלרַאפ ןוא ןטלַא ןא ,רעייש ןסיורג ַא טימ טלגנירעג

 ךיז;קידנגָאי ,םיוארָאפ טפיול ,טנוה רעד ,קאשט .ןגייטש-רעניה ןוא ךעלרעמ

 -רַאפ .יק יד וצ לַאטש ןיא ןיירַא לייוורעד םולש טייג געוו ןפיוא .לגייפ ךָאנ

 סע לייוו ראפרעד טינ ;עקנַאל רעד ףיוא ןכירטעגסױרַא ייז רע טָאה גָאט

 ןייז ןלָאז ייז ,רַאפרעד רָאנ ,דרע רעטעקאנ רעד ןופ ןסע וצ סָאװ ןעוועג זיא

 יד קידנקענשמורַא ,תומהב עקידנגָארט יד רעבָא .טפול רעשירפ רעד ףיוא

 ןָא ױזַא טָאלנ ןייגוצמורא טאהעגנ טינ קשח ןייק ןבָאה ,זַארג ןָא דרע עליוה

 -קנעב ןיא קידנעקורמ ,לַאטש ןיא ךיז טגיילענסיוא קירוצ עליופ ןוא ,תילכת

 רעד ףיוא ןעננערב םייב גָאט-עדַאיל ַא ןטלַאה ייז סָאװ ,רעבלעק יד וצ טפאש

 .סױרַא לאמש ןופ קירוצ ייז טביירמ םולש .טלעוו

 ,תומחהב ערעווש יד רע טלדיז -- ,סנירָאטעּפמיק עליופ ,יראדעג --

 . ! ַאלשַאּפ -- םנקור עפראש ערעייז ןיא טכייל קידנסיוטש

 רעייא ךס ןייק .רעייא עכעלטע ןכוזוצסיוא רעניה יד וצ ןיירַא טייג ןעב

 -דניה סיוא-טירב ןוא סנטסרעמ טציז רעניה האמ עבלאה יד .ָאטשינ ןענייז

 -ירענירק א טימ המחלמ טריפ סָאװ ,ןָאה ןרַאד א קעװַא טביירט ןעב .ךעל

 ןעב .ןקיּפעצ וצ קשח טָאה רע סָאװ ,ייא טירבענסיוא ןַא בילוצ עקָאװק רעש

 יורטש ןשיווצ ךיז ןרענלַאװ סָאװ ,רעייא עטלייצענ םענייז למיה ןיא ןָא טלמאז

 ...רענרעק ןוא
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 : ײװדַארב-טסיא קידנטכַארטַאב ,םכילע םולש -- אלָאל

 ! עקוועלירסאק ןיא יװ יונעג ךָאד זיא'ס



 ש טיווַארעוייל בקעי
 1892 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 עניזוק ענירג יד

 ,עניזוק ןיימ ןעמוקעג רימ וצ זיא 0

 ,ענירג יד ,ןעוועג יז זיא דלָאנ יוו ןייש

 ;ןצנַארַאמ עקניטיור יוו ךעלעקעב

 .ןצנַאט םוצ ךיז ןטעב סָאװ ,ךעלעפסיפ

 ,עטקָאלעג ,בעוו-ןדייז יו ,ךעלערעה
 ,עטקָאטעג ךעלערעּפ יו ,ךעלעדנייצ
 ,גנילירפ ןיא יולב-למיה יוװ ,ךעלעגיוא
 .גניליווצ א ךעלעשרַאק יו ,ךעלעּפיל

 ,ןעגנורּפשעג רָאנ ,יז זיא ןעגנַאגעג טשינ
 ,ןעננוזעג רָאנ ,יז טָאה טדערעג טשינ
 -- ענימ עדעי ךעליירפ ןוא קידעבעל

 ! עניזוק ןיימ זיא ןעוועג ַאזַא טָא

 ,*עקרָאד טסקענ, ןיימ וצ ןײרַא רימ ךיא ןיב
 ,"עקרָאטס-ירענילימ , א טאהעג טָאה יז
 -- ,עניזוק ןיימ רַאפ "בַאשזד ַא, טקַאּפעג ןוא

 ! הנידמ סעסובמָאלַאק לָאז ןבעל

 טא ראש ירא יא יא יא א א יט 04 א "אה  המממאאאא

 ,ןרָאי ןענייז רעבירַא ױזַא ןוא
 ,ןרָאװעג לת ַא זיא עניזוק ןיימ ןופ

 ,ןבילקעג גנַאלנכָאװ יז טָאה "סעדייּפ ,

 .ןבילבעג טינ טשינרָאנ זיא ריא ןופ זיב

 ןגיוא עיולב יד םורַא ךיז ןבָאה'ס
 ,ןגיוצעצ "םייטרעווָא, ןסַאּפ עצראווש
 ןצנַארַאמ ךעלעקעב ענירג יד ןוא
 .ןצנַאגניא טלעגעגסיוא ןיוש ךיז ןכַָאה
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 עניזוק ןיימ ןגעגַאב ךיא זַא טנייה
 "? ץנירג ,סעּפע וטסכַאמ'ס , :ריא גערפ ךיא ןוא
 : ענימ ריא ןיא ןעייל'כ ןוא ,ּפָא יז טצּפיז
 "! הנידמ סעסובמָאלַאק לָאז ןענערב,

116 

 ןָאסידע
 ןעָאלרַאפ טָאה עקירעמַא

 .טיוט סנָאסידע וצ טכיל סָאד

 ,רעדניפרעד רעקיטכיל ,רעסיורג
 רעדניצ
 דרע רעד ראפ ןענוז ןסָאילימ ןופ

 ,רעדניק עריא ןוא
 רעדנירג
 ,"טסָארט קירטקעלע ןָאסידע, ןשירעכיור םעד ןופ
 טסָאה וד
 רעדניצא לָאז ךיא ,טנידרַאפ

 טכיל ןיימ ןשעלסיוא

 ,טיוט ןייד ןופ דובכ םוצ
 טיונ יד טָאה'ס רָאנ
 -- טּפַאכרַאפ
 ,טייצ םישדח ייווצ ןיוש
 טייל ענייד ןבָאה'ס יו
 ןשָאלרַאפ רימ ייב טכיל סָאד
 . . . ןשָארנ רַאּפ א בילוצ

 -- רעדניצַא ךיא עמדיוו
 "רעדניז, ןזָאלסטעברַא ןַא ןופ ןעמַאנ ןיא
 -- רעדניק ןוא בייוו עקירעגנוה טימ
 םישדח ייווצ עצנַאג יד
 רעדנילב ןוא רערעטצניפ רעד ןיא
 -- םיונ
 . . . טוט ןייד ןופ דובכ םוצ
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 שטיװַארעזײל בקעי
 ערע א א

 דירדַאמ-קרָאי ןינ
 (עמעָאּפ א ןופ)

 רימ יד טכַאמרַאפ טסָאה וו
 -- קירוצ יז טנפעעגפיוא ןוא
 ,קילב א

 קילב רעטצעל ַא
 ,רימ וצ טניישעגכרוד טָאה

 דניצַא ךיז טלייטעצ רעפראש ןבָאה'ס

 -- -- -- טכענ עניימ ,געט עניימ

 םוא ךיא ייג געט יד ךרוד

 ּפָאק םענעביוהעג טימ

 : טלעהַאב ןוא

 ,ןוז ,טרָאד ךיז טסנָאלש וד

 .טלעוו רעד ןופ טנייפ ןטסרעטיב ןגעק
 געט יד ךרוד םוא ךיא יייג
 ןוז ןגעק ּפָאק םענעביוהעג טימ
 טָארט םענעגנואוושעצ טימ
 .ץרַאה ןיא ןוחצנ ןופ גנאזעג ןוא

 ןהמלש

 . ץלָאטש ןוא רעצ ןיימ טליפרעד טסָאה וד

 ריד ריא טָאה'ס ןוא

 -- םולב ןיימ ןָאמענ ּפַאלק א

 :םור רעמצעל ַא

 ! טולַאס

 -- -- -= טכענ ךרוד רָאנ
 טכענ יד ךרוד
 ןדנואוו ךיא עז
 ןעמאלפ ןוא

 ,םורַא
 -- == -- גָאלקעג ןוא
 םוטש ךיא גיל
 טכענ יד ךרוד
 טרַאוװ ךיא ןוא
 םעטָא םענעדנוצעצ טימ
 . . . גָאט ףיוא

 ןגיוא עטכַאמעגוצ עדימ ענייד רעביא

 ,למיה רעיולב סעינַאּפש ןסָאלשעג ץרַאוװש ךיז טָאה

 ,ןוז ןיימ ,רימ רַאפ טיוט טשינ טסיב

 . . .ןלַאפעג טשינ ךָאנ דירדַאמ רימ רַאפ זיא'ס יו

 ,דירדַאמ זיולב חוכ טלמַאז'ס

 .טסלמירד וד --- וד ןוא



 ילדוק הכרב
 1893 ןיא ןריובעג

 1917 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 |פ ַאה םייב

 ,ןסָאנעג זנָארב ןלעקנוט ןופ רעמינפ)

 ,ןגיובעגיּפעק יד טריצַאב לָאװ עצרַאװש

 ,ןסָאלשעגנייא עצַארּפ ןיא טימעג רעווש ַא

 .ןגיוא ערעווש ןיא טנערב ןוא טנערב ןרָאצ

 סנקור עדימ ןגיוב סרעגענ עטּפַאכ א
 .ץייוו טימ קעז ערעווש ןדָאל וצ
 ןקוב ןוא ךיז ןקוב ייז טיורב ןופ טָאג וצ
 .ץיירק ןפיוא סוזעי : דיל קילייה ןופ טקַאט םוצ

 יֵל דנַאל רעזדנוא ןיא סָאה םענופ ,סרענענ ,זדנוא ןזיילסיוא טעװ רעוו,
 ,דנַארב עקידרעייפ ַא ץרַאה ןצרַאװש ןיא טנערב
 ןגרָאמ ןסָאנ ןיא טגָארטרַאפ טניוו רעזייב
 .ןגרָאז ןופ ןוא םעברַא ןופ דיל שרעגענ ַא

 ָא נ נ ַא ט

 ,טיילפ ןופ גנַאלק רעד ןָאמ ןדליוו טימ טקעמש

 .םעּפש ןוא קידפושיכ זיא העש יד

 ּפעצ עדנַאלב טימ ןירעצנעט ַא טרַאנרַאפ טענרַאק רעד

 .טענורב א ןופ סמערָא עקנילפ יד ןיא

 : רעדליוו ןרעטַאלפ ןוא דליוו ןרעטַאלּפ ייז

 רעדילנ ענזירּפַאק
 .שזארוק ןטיירב טימ

 -- רעדיוו ךיז ןדיישעצ ןוא ףיונוצ ןעמעלק

 .שזארימ ןעיולב א ןעניּפש

 ,רעווש יא ,גנירנ יא --- טנגוי ןופ ךָאי םעד

 .רענַאב ןקיצרַאח-טנזיױט א סיוא רעגניפ ןציּפש טכעלפ

 סו|
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 ,טכע ןוא טייוו ,ץַאלַאּפ ןייב-טנַאפלעה ַא טירט סיוא ןּפַאלק טָא

 ,דייז ןיא ןוא דלָאנ ןיא ,רעצנעט עדייב ,ייז ןוא

 .טכעלפענ ןביורט ןופ ןטָאש ןיא ןבעווש

 טיוה רעלעה ןופ טָא ןוא

 : ץנַאט ןטימ ןיא ץנארק-רענרעד א סיוא ךיז טיירּפש

 ,טָארט טירט ,טָארט-טירט

 -- ,ֿטירמ עשיטסַאטנַאפ ןריּפָאלאנ טקַאט םוצ

 ,טינ ךיז ןשוק ןוא ןּפיל ךיז ןצייר

 ,יירדעג ןקנילפ ןיא רעּפרעק טימ רעּפרעק
 .יינש א ןוא טכַאנ א יו ,טבעווראפ קיטפעה

 ; רעטיצ ןיא ןרעגַאב עדליוו ךיז ןניוו

 ; רעטינש ןרָאפ גנַאז ַא יוו ,יורפ יד ךיז טגיוב

 ;רעטכעלעג ןליטש א ןיא טיילפ יד ךיז טסינרַאפ

 ;רעטכעלשעג ןופ טכַאלש א -- טירט ןעוועראש

 -- םונימ ַא -- ינק וצ ינק

 ...םינש א ןעייווצ ףיוא םיורט א ךיז טוט

 ןכיירג ןוא ,ןכיירג ןוא טירט ןעוועראש

 ןציּפשרענניפ-םופ ךרוד ץראה ןופ םעדעפ

 ; םירט יד ןופ טקַאט םוצ

 ,ןצילב עקימַאלפ טימ ןקילב ךיז ןטייב

 .קַאט-ַא-קַאט ,קַאט-ַא-קַאט ,קַאטיַאיקַאט ,קַאטיַא-קַאט

 -- ייווצ ןוא סנייא -- רעקנילפ ןוא קנילפ

 ,ייוו ןיא טלקיװרַאפ ,זנור ַא ךיז טכעלפ

 ,טָארט-םירט ,טָארט-מירמ

 .רעדנַאנַאפ רעטנָאלּפ א ךיז טכעלפ

 -- שזַארוק רעייפ .שזארוק רעייפ

 :שזַארימ רעיולב א רעדנַאנַאפ ךיז טכעלפ

 .קַאטיַא-קַאט ,קַאטיַא-קַאט
 .שזַארימ רעיולב א רעדנַאנַאפ ךיז טכעלפ



 ר ע גיל ק א ב א
 1892 ןיא ןריובעג

 1912 ןיא רעדנעל רענַאקירעמַא יד ןיא ןעמוקעג

 "ַארעכנַארטסע ,, םענופ דיל סָאד

 ,ןעמָאנ א רַאפ טסליוו וד סָאװ טימ ןפור ךימ טסנַאק ו1

 -- סָאװ ןוא ןיב ךיא רעוו ,םַאטשּפָא ןיימ ףיוא טינ גערפ רַאנ

 ןעמַאז ענעבילקעג יו ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןופ געט יד

 .זָארנ ןוא םיוב ןדעי רעטנוא ָאד טצנַאלפרַאפ

 ,עניטנעגרַא ,ָאקיר-ָאטרַאּפ ,ַאבוק ןופ םוק ךיא
 -- ןַאטַאקוי ןיא ץעגרע תוברוח:ַאיַאמ יד ןופ
 ןענימ ןוא סָאשטנַאר ,ַאד ןלימ-רעבמַאל יד ןיא
 .ןַאמרעד ַא ןבילברַאפ ןרָאי עניימ ןופ זיא

 ,ָאנַאקיכעמ-"אננירג, םענופ ָאד ןבעל סָאד םעטָא ךיא

 ,לָאינַאּפסע ,זעגוטרָאּפ ,רעניטאל רעדעי יו

 ,ָאנַאמרעה ,ָאנימַא -- שטנעמ ןדעי ןָא ךיא ףור זיא

 .לָאמ ןגראק ןיימ ןוא לַאער ןטצעל ןיימ לייט ןוא

 ןלַאנַאק-רעסַאװ ןיא טקייוועגנייא רעדלעפ ענייד ָאד בָאה ךיא
 ;דרעּפ םענעלָאמש ןייד עניש ןוא לעווש טימ טנַאּפשעגניײא ןוא
 ןלאמעמ עיור ענעצלָאמשעצ ןופ םאלּפ רעד טָאה'ס
 .טרענרעד געט עניימ ןטניוו ןוא ביומש טימ

 ןטאמש-ברעמ ענייד ןופ ןשינעטפסיוו יד ןיא בָאה ךיא ןעוו ןוא
 ,טלעטשענפיוא טנעט ַא ןוא ןדנוצעגנַא רעייפ-ּפמעק ַא
 ןּפאכפיוא ןעמונעג ךיז םורַא םייקלימש יד דלַאב טָאה
 .טלעהעגפיוא םיווצ ןיא ןמקארט עטנקירטרַאפ ןוא

 ; רעדורב ,טניירפ -- ַאנַאמרעה ,אגימא ; רעדמערפ --- ארעכנארטסע
 טימ ,דנובַאגאװ ,רעדנאװ --- אדנובאגאו אדנא ; עבטמ עניילק א -- לאער

 ,טלעװ רעד רעביא טנלע ןייד
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 ,טעּפַארדעג סָאררעיס ענייד ףיוא ךימ בָאה ,"ַארעכנארטסע, ,ךיא זַא ןוא
 ,טימַאניד ןוא םָאל טימ םירעדעג ערעייז ןסירעג
 טעּפַאסעגסױא טעּפמיא םעיינ טימ ןענישַאמ ןוא ןַאב ןבָאה
 .טינעז םוצ זיב לָאטש ןוא טירקנַאק ןופ ןגעוו רעביא

 ,עינרָאּפילַאק ןופ ןענייוו עשירפ יד יו ,טכענ ערעטיול ןיא

 ,זָארנ ןליק ןפיוא ּפָארַא טייקדימ ןיימ ךיא לפיירט

 קינָאמראה ןוא אשזדנַאב ןופ ענורטס רעד ףיוא ןוא

 . . . םורג ַא ךיז ןופ דנַאל ןסיורג םעד ךיא קיש

 ''/גח42 ט2920ט800 008 ?ט 21186112 ןכסז 61 תווגםסס..."

 : ךַארּפש ןעיליטסַאק רעטלַא רעד ןיא ךיז ןופ ךיא גניז ױזַא

 ,רעדנואוו טקעלּפטנַא וטסָאה ,עקירעמַא ,ורמוא ןיימ ךרוד,

 " . . . ךַאילש ןייד טקעוועגפיוא ךיז טָאה טנלע ןיימ ךרוד

 ,ןטנָאזירָאה ענייד ןענייז רימ טנעָאנ יו . . . ?ַאדנוכַאנַאװ ַאדנַא,
 -- -- -- לַארָאק ַא רעטניה ץענרע ןניוצעגסיוא גיל ךיא ןעוו
 ןמנָארפ עלַא ףיוא ןענואוועג רעקַא ןוא קַאה טימ גָאה ךיא

 ,לאדעמ םענרעּפוק ַא רַאפ וליפא טרַאװעג טינ ןוא

 ,ןענַאוו ןופ ,ןיב ךיא רעוװ ןריּפַאּפ ןיא ןכוז ,אנימַא ,סָאװ וצ
 .ףיש ןיימ ןופ ןעמָאנ ןוא טרָאּפ רעד ןבירשרַאפ טינ ץעגרע ןיא זיא'ס זַא
 ,ןענַאעקַא ייווצ יד ןשיווצ ,דנַאל ןרעביא ,ָאד ךוז ַא ביג וד
 .ווירב-סוחי ןיימ ןוא טרָאּפסַאּפ ןיימ ןעניפעג טרָאד וטסעוו
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 ע קי רע מַא
 -- ןטנעניטנַאק ןופ דנַאר ןפיוא רעטַאלפ-ןוא-ילפ ,ךיא יו ךָאנ רעוו
 -- ןטרעלעג ןוא םכח רַאפ ןייטש-ווװאורּפ רעקיביײיא

 ,ןרימנָארפ ענייד ןופ טייקטייוו יד ןָאק ןעמענַאב
 ! ןטרעוו ענייד ןופ םוכס םעד ןגעוו ןָאק

 ,עטריפָארטַא ןריהעג ןוא תומולח ןופ רעדניצ ,ךיא
 -- ןפיש עטרעווילגרַאפ ןופ ןטסַאמ ףיוא לגעז רעטײרּפשעצ
 ,ןכיוה עקידנעלקניפ ענייד ןטסעמ ,ךיא יוװ ןָאק רעוו
 ! ןפיט עטלניזרַאפ ענייד ןופ ָאנד םעד ןמערט ,ךיא יו

 ןועגש-טלעוו ןסיורנ םעניא רעמוואורּפעגסיױא ןַא

 ,ןכאילש עלא ףיוא ביוטש םעניא ןייז ןרעטכינ ןייד בָאה טכוזעג

 ןגיוא עדימ עניימ ןיא טעוליס ןייד טָאה ןטכיולעגפיוא זיב

 .ןכָאטשעגסױא עּפַאמ ןייד שיילפ ןעיור ןיימ ןיא ןוא
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 ! עקירעמַא

 תורוד עטשלחרַאפ ףיוא טמעמָאעג בעלפיוא טימ ןעלמיה ענייד ןבָאה'ס
 ;ןעמי ףיוא ןפיש עקידנעשזדנָאלב רַאפ ןלעווש ענייד ןדנוצעגנָא ןוא
 ,ןריט ענייד רעטניח טכוזעג טסענ ַא ךיא בָאה בלַאװש ענעריולרַאפ א יו
 .ןעמַאמ ןייז ןיא דניק טרעגנוחרַאפ ַא ןופ ןביולג םעד טימ

 ןגָאלשעג דרע ןייד ןיא ןעלצרָאװ ערעייז ןעמַאמש עטלַא ןבָאה'ס
 ,ןריובעג-רעדיוו ַא ןיא טנגוי רעטיינַאב טימ ךיז טילבעצ ןוא
 ןטסיוו ענעזָאלרַאפ ענייד ףיוא עפש ןוא טאז טימ טנפיוהעג
 .ןרעיומ עטפושכרַאפ ןוא ןוז רעד וצ ןביוהעג ךיד רַאבקנַאד ןוא

 . . . ןעגנולשראפ תובחר עטציילפרַאפ-ןוז ןייד טָאה ךימ
 ; ןטייוו ענייד ןופ גנַאזעג סָאד ןעגנוזעג טולב ןיימ ןיא טָאה'ס
 ,רעדנואוו עשימסָאק ענייד ןופ ןברַאפ יד ןעגנוזעג ןבָאה'ס
 .ןמיײצ-עלַא-רַאפ ןופ םתוח רעד טרעווילג'ס עכלעוו ףיוא

 ,ןּפָארט רעדנפיול רעדעי רימ רַאפ טצנַאטעגסיױא ןמיה ןייד טָאה'ס
 ; ןלַאפ-ַארַאגַאינ ענייד ןופ קיּפע םעניא ץירּפש רעדנעילפ רעדעי
 ,ןּפָאלקיצ-יײנש ענייד ןופ טכַארטרַאפ ןעמוטש םעניא ןעמונרַאפ םיא בָאה ךיא
 .ןלַאווק-דרערעטנוא עקיכָאק יד ןיא ,דלַאװרוא ןשידרָאנ ןייד ןיא

 ,ןמיה ןייד ןופ סָאכע יד ןיא ,עקירעמַא ,םוא רעמַאלּפ ךיא
 ,ןדלַאפ-יּפיסיסימ יד ןיא ךיז טניוו ןוא ןכייט ענייד ןיא טזיורב סָאװ
 ,ןענימנליוק עטליוהעגסיוא ענייד ןופ סױרַא טרעמַאה סָאװ
 .ןדלָארעה ענייד ןופ סייווש ןמימ ןטסיוװ יד טקיטּפַאז סָאװ

 ! עקירעמַא

 ןטנעניטנַאק עלַא ןופ רעלגָאװ יד רַאפ טיײרּפשעגסױא טסָאה
 ,ןלָאט ןוא גרעב ענייד ןופ "סדנוארג-גניטנַאהייּפעה , יד
 ירָאלג רעטלַא ןייד ףיוא ענעשָאלרַאפמוא ןרעטש ןיא ייז ןמכיול טציא
 .ןלָאקניל ןייד ןופ השורי יד ,טולב רעייז יוו ןגָארט ,ןטיה ןוא

 טמעראוועג סע םעטָא ןטימ ,טייזרַאפ לדנרעק ןייז רעדעי טָאה'ס
 ;רעייהעגמוא קיטכעמ זיב טולב ןייז ןיא ךיד טרענעגסיוא ןוא
 ,רעניז טינ ,עטניזאב טינ רעדנעל ענייד ןיא ןרעקלעפ טציא
 .רעײרּפַאב ,עטיײרפַאב ,ןשטנעמ החּפשמ ןייא רָאנ

 ,ןטנעמַאדנופ עטעיורעצ ףיוא עטנוזעג תורוד ןליופ טציא ךיוא
 -- ןפירגַאב-זיוהלוד ןופ סָאַאכ םעניא דנַאטשרַאפ ךיז טקנירט'ס
 ,ןעלמיה ענעטכיולעצ-ךןרעטש ענייד טלעוו רעביא טיײרּפשעצ רעירפ יו ,עקירעמַא
 ! ןפיש ענעקָארשרעד-םערוטש רַאפ סַאּפמָאק ןוא רעדור ייז
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 ׁש טיווַאר דלמ
 1893 ןיא ןריובעג

 1934 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 עוטַאמס-טייהיירפ רעקרָאיוינ דעד ןיא

 ,ןייב ןוא שיילפ ןוא טולב ןופ שטנעמ ַא ןיב ריא

 -- ןייוועג ,רעטכעלעג ,עביל זיא המשנ ןיימ

 ,טנַאגיג רענרעזייא ,רעטסוּפ ,יורפ ? וד ןוא

 ,טנַאה רעטכער ןייד ןיא ךיוה לקַאפ םעד טימ

 ,טיוה רענרעכעלב ַא טימ יורפ-םלונ ַא טסיב

 == -- -- םעלעקס םענעלָאטש ַא ףיוא ןנױצעגפורַא

 .טיורב ןייק טשוקעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ןּפיל ענרעכעלב ענייד

 ןַאמ ןייק טגיוועג טשינ לָאמנייק ןבָאה ןּפיר ענרעזייא ענייד

 ,םרַאצ ןוא קימַאלּפ ,עביל רעגנוי טימ ביל ךיד בָאה ךיא - -- -- ןוא
 ,טראגעג ריד וצ ךיא בָאה טײהנַאמ ןיימ ןוא טנגוי ןיימ ןופ ןרָאי קיסיירד
 .טראוװעג קילב ןטשרע ןייד ףיוא

 ,דיי ַא ןוא רערעדנאוו ַא ןוא רעטכיד ַא ןיב ךיא

 ,דיל ןיימ ןופ ןפָארטס עקידלקַאװ יד ןענייז המשנ ןיימ וצ ּפערט יד

 -- ּפעק-ןדרַאילימ עלַא ןופ ןקיצנייא -- ןייד וצ ןוא

 .ּפערט רעטרעדנוה ענרעזייא -- קנַאדעג ןוא ּפָאק ןייד וצ

 -- רעמוז ,טלאק -- רעטניוו ,חמשנ ןייד זיא טסוּפ

 -- ךעלב ןופ עדייבעג רעדעי ןיא יו ,סייה

 רעלרעדנואוו ױזַא ןוא סיורג ױזַא סָאד זיא ךָאד ןוא
 ,דימ ןרעוו וצ ,ןרעדנַאװ וצ ּפערט ףיוא ערעדנַא טרעדנוה טימ המשנ ןייד ןיא
 דיל-סעביל ךעלשטנעמ-קיטולב ןוא קידנעילג א ךיז ןיא ןעגניז ןוא
 לָאטש ןופ ןוא טָארד ןופ ןרעדָא ענייד ןיא סָאװ -- ! ריד וצ
 ,טולב קיטולב טָאטש טכיל שירטקעלע טסילפ
 -- -- -- לָאבמיס -- טייחיירפ ןופ טנעמונַאמ ,רָאנ םלונ טסיב וד לייוו

 ,טנעמונַאמ-סטייהיירפ ,לָאבמיס ,םלוג טסיב וד לייוו
 ,םנעה עניימ ןרעטיצ עטנערעגפיוא-גנוי ןוא ,עביל ןיא דיל סָאד ךיא ביירש
 .טנערב טולב סָאד ,ןגיוא יד ןצנַאלג
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 ,םנעוו ענרעכעלב ענייד וצ טקירדעגוצ ןּפיל עניימ בָאה ךיא ןעוו זַא ,יורפ ,רימ ביולנ

 ,טשוקעג ייז םייהעג-ןטלַאהַאב ןוא -- זדלַאה ןצלָאטש ןייד ןופ טנעוו יד וצ ןוא

 -- טשימעצ רָאנ רשפא ןוא רעטכיד א רשפא :ןנָאז טינ ןוא ןעז טינ לָאז רענייק זַא

 | ,םימעג ןטסנייר ןופ ןעוועג עביל סָאד זיא
 ,דיל עקיטכירפיוא-םערָא עקיטציא סָאד טָא זיא דיל-סעביל ַא יו
 ,ױזַא טַאהעג ביל טשינ ךַאנ ךיא בָאה לָאמנייק לייוו
 --- יורפ עקיצנייא ןייק ױזַא טשינ לָאמנייק
 לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ןעמ טָאה ריד סָאװ --- ,טייהיירפ יד יו
 ,לָאבמיס ריא ןייז וצ טכער סָאד ןבעגעג

 מדנעוועג לקַאפ ןייד

 טנערב סנייד טכיל סָאד רָאנ --- ,קרָאי-וינ וצ

 ,טלעוו רעד ןופ ןלייט עלַא ןיא

 ,טלעש רענייא ןוא ךיד טשטמנעב רענייא

 ,טסַאה רענייא ןוא ךיד טכַא רענייא

 ,טסַאּפש רענייא ,טסנרע רענייא

 ,ביולג ןוא .ביל טושּפ בָאה --- ךיא ןוא

 ,ביומש ןענייז ,טניוו ןענייז סָאה ןוא הללק לייוו

 ,יורפ ענעלאפעג א טנייה טסיב וד ,טייהיירפ ןופ יורפ וד ,תמא זיא סע ,ָא

 ,ױזַא ףיט ןוא ױזַא טרָאצ ריד וצ עביל ןיימ זיא רַאפרעד רשפא --- רשפא ןוא

 ,לָאבמיס רענרעכעלב וד ,ךיוב םענרעכעלב ןייד ןיא

 -- ןטלעוו ןופ רעזיילרעד םעיינ םעד טימ רעננַאוװש טסיב

 ,ןטלעש ךיד ןנעמ ייז ,ריד ןופ ןכַאל ןנעמ ייז

 ,ןביולנ ןיא ןוא טכיל ןיא ןריובעג םיא טסעוו וד רָאנ ,וד

 --- ןוז ןייד -- םיא וטסעוו טנעה ענייד ףיוא

 -- ,ןביוהרעד ןשטנעמ עלַא רעביא רעטציא לקַאפ ַא יו

 ,טנייוו רעטציא סָאװ ,רעד טעוו ןכַאל ןוא

 טלעש סָאװ ,רעד ןענייוו ןוא

 .דניצַא

 ,טנייארַאפ

 | ,דניק א ןופ טריפעג

 ,ןוז ןייד רָאנ ,ןייד רָאנ ,ןייד ,עמבילעג ,טייהיירפ

 .טלעוו רעד ןופ רעזיילסיוא רעד ןייז טעוו

 .ריד ןיא עטבילרַאפ עלַא ןופ טסיינ םעד ןופ ןוז א

 ,טכַארטראפ ריד וצ עביל ןיא -- דיל-סעביל םעד טָא ןופ םעטָא רעד ךיוא לָאז ,ָא

 .טכאמעג רעגנַאװש ךיד טָאה סָאװ ,טסייג םעד ןופ לייט ַא טלָאמעד ןייז
1934 
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 ע= עי

 טיעטפ-ריאּפמע רעד ףיוא דיל-ןדיי שיטעטַאּפ

 ,םעטש יד ןופ טָאטש ,ריד קנַאד ַא
 טעבעג ןיא טקילייהעג ,טקנעבעגסיוא תומולח ןיא

 ,םעמַאמ עשידיי ,עמערַא ןענָאילימ ןופ
 .טעטש ןוא ךעלטעטש עשידיי רעטנזיוט ןיא

 ןכיוה עקיקָאמש-טרעדנוה ענייד ןיא טשטנעבעג ייז
 ,ןפימ ענעטינַארג ענייד ןיא ןוא

 ,רעקלעפ ןוא ןסאר ןופ עמַאמ ,ענייא וד
 ,ןעמונעגפיוא רעטסעווש ןוא רעדירב עניימ טסָאה
 ,ענעסילשעגּפָא ןוא ענעסירעגמורַא ,ריד ייז טָאה ןעמ ןעוו
 ןפיט ענייד ןוא ןכייה ענייד וצ
 ןפיש ענעכָארבעצ ףיוא
 ,ןגָארמעגנעמַאזוצ ןרָאי קיצפופ ךרוד
 ןרָאי טנזיוטמ ייווצ ךרוד טָאה ןעמ סָאװ ,יד
 .ןגָאלשעג ןוא ןבירטעג רעדנעל טרעדנוה ןוא

 ! ביול א ןוא קנַאד ַא

 ,רעדיל עדליוו עניימ טימ ןעקנַאד ריד ךיא לָאז יו רָאנ

 ,רודיס םענעפסירעצ ,ןטלַא ןַא ןופ יוו ,עטסָארּפ טציא ךיא ףראד רעטרעוו זַא

 ,עטּפַאזעגנָא ןרערט טימ רעטרעוו

 ,סיורג יד בָאכ יו תוא סעדעי זַא

 ,סױרַא שמוח-שטייט-רעבייוו א ןופ יו

 ,רעדירב עניימ ,סרעדיינש יד יוו ,עקיצלַאז ןוא עקיטיורב רעטרעוו

 -- מָאטש עמַאמ --- וד סָאװ

 טָאג רעטלַא רעד ,הוהי רעטלַא רעד יו ,ייז טסָאה

 ,טריפעג טייהיירפ וצ םירצמ-ןטלעוו ןופ -- סױרַא םירצמ ןופ

 ,טריצענפיוא קיזיור רעמינּפ עסַאלב ןיא

 ,טקעמענסיוא ןניוא ןופ קערש עטלַארוא ןוא

 ,םנירג סָאד -- גנילירפ רעדיוו ,רעדיוו ןּפיל עמורק יד ףיוא ןוא

 .טקעוועגפיוא רעטכעלעג סָאד

 ,קרָאידינ עמַאמ ,ןייז ןטסלָאז טשטנעבעגנ

 ענירעפייק

 ! הנידמ סעסובמָאלָאק ןיא טעטש ןופ

 ,ןיימש ןופ ןוא לָאמש ןופ םערוט םעד ףיוא ָאד ,טנייה
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 ,ןייז תבש-טוג רעטסָארּפ ַא טרעיינ -- רעטכיד ןייק טשינ ךיא ליוו

 ,ענירג ןופ ןוא עטנירגעגסיוא ןופ רעכַאמ-ןעמַארג א ,ןחדב ַא ,קילעשרדַאמ א

 ,טאטשלעדע ןַא יצ ,רעזנוצ םוקילא ןַא

 ,טַאהעג עביל ןוא סַָאה ןוא ץרַאה ליפ ױזַא ןבָאה סָאװ

 טנַאקעג טשינ ןיוש טָאה טרָא לקיטש ןייק זַא

 .טנַאלַאט לקערב ַא ףיוא ייז ייב ןביילב

 ןעגנַאגעג ליצ א ןָא ,ןעגנאנעג ירפ טנייה ןיב'כ
 ,ןטעהנַאמ ןואט-ןואד ןופ ןסאג יד ףיוא
 ,קנַאד ןופ ןרערמ ןגיוא עניימ ןיא
 ,גנאזעג ןוא הליפת ןּפיל עניימ ףיוא ןוא
 ,ביל ייז בָאה'כ סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא ןוא ביל ייז בָאה ךיא לייוו
 סעקשַארומ יד יו ,רעדירב עניימ
 -- םײרּפשרַאפ טלעוו רעד רעביא

 ,דייל ןיא ןוא טולב ןיא רעדירב יד
 טשטנעבעג ייז
 ,םעמש עלַא ןופ עלעטעטש ןטסנעלק ןופ ,םידער ןופ דניק שידיי ַא ןופ

 ,ןביוהרעד למיח םוצ ,ןגָאלשרעד טיוט םוצ ,טציא טייטש רע סָאװ
 ,ןביולנ ןטסלעה ןיא ןוא לפייווצ ןמספיט ןיא
 .טיעטס-ריאּפמע רעד ןיא ,םערוט ןטפערג םעד ןיא ,טָאטש רעטסערג רעד ןיא
 גייל ןוא ליוו סע רעוו ,םוק
 ,ץרַאה שידיי ןיימ ףיוא טנַאה ןייד
 ,גיימ ץעשזייד ַא יו ,דיירפ טימ םלעווש'ס יװ ,ןליפ וטסעוו
 ,עלייב-הרש ַא יצ ,עטנעי א ןופ ץראה ַא יו
 ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ןופ תחנ םעד טעזרעד סָאװ
 טציא ךיא ליוו ,ךעלקינייא יד ענעי יו ןוא
 .רעדנוזַאב ןרעדעי -- רעדירב ןענָאילימ ייווצ יד ןזדלַאה
 ? קיטילָאּפ גוט סָאװ ,תוריקח ָאד ןגיוט סָאוװ
 .קירוצ םילשורי ןיא רימ ןענייז ָאד
 ,געטמ יד -- ןטייצ-סחישמ ןוא
 .קעוװַא םיור ןופ זיא ןוא -- ןטייק יד ןסירעצ ןיוש טָאה רע

 ,דיירפ ןופ רוכיש ,רוכיש ןיב ךיא

 ןעמעוו רַאפ ןוא ארומ ָאז ךיא בָאה עשז-סָאװ

 ?ןעמעש רוכיש ןימ אזא ךיז ףרַאד

 הרות-תחמש ןיא יוװ ,ןָאט גניז א ךיא לעוװ טָא

 ,קרַאמ ןטימ ןפיוא הלגע-לעב ןרהא

 -- גרַאב-ץיּפש םענרעלָאטש םעד ףיוא ,קרָאידינ ןטימניא ָאד

 -- -- -- ןָאמ גניז א ךיא לעוװ םָא
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 -- טניוו רעד טנייוו

 --- םייוו ןופ טעייוו
 -- ייוו

 -- רימ ייוו

 ,רעטכינ רעדיוו ןיוש ךיא ןיב טָא ,רימ ייוו

 ,רעטכיד רעטריניפאר א רעדיוו

 ,ץילב-ָאידאר ַא יו טילפ קילב רעד ןוא ,ץרַאה סָאד רעדיוו טקיטייוװ

 ץרַאה ןופ שיילפ ןטעקַאנ ףיוא ןוא .קירוצ

 ,ץירק א ןבעגעג לגָאנרעװַאשז א טָאה

 ,רעדיוו ייז ןעזרעד ,ןעזרעד ייז בָאה ךיא ןוא

 ,רעדירב ןענָאילימ יד טלעוו רעד רעביא

 ,ןענירמנא ןופ טָאטש ,עמַאמ עסיורג ,ריד ןופ ןעמיורט סָאוװ

 .ןעניפעג טשינ לָאמנייק ךיד ןלעוו ןוא

 ,ןיימש-םירבק ַא יוװ ,ייז ףיוא ןבעל רעייז

 .ןײדַא דרע רעד ןיא יו ,טיונ רעד ןיא ייז טבָארג

 ,ןצפיז סרענעמ ערעייז ןיוש זיא לוק א ןָא

 .ןייוועג םסרעבייוו ערעייז ןרערט ןָא ןוא

 ,קרַאי-ינ עמַאמ ,ךיד ךיא שטנעב ךָאנ
 ,רעדיוו ןיוש ןענייז ןטסיופ עניימ רָאנ
 רעדיל עניימ ןיא רעטרעוו עלופייוו יד יו
 .טלייבעג טכַאממוא ןיא

 ,טלײטַאב טייחיירפ ןופ טיורב ןייד טימ ןענָאילימ טסַאה
 ,ןעלמיה:ריאּפמע יד ןופ ןייז וטסלָאז טשטנעבעג

 ,ןטנוא טרָאד ןעלמיוו סָאװ ,ןענָאילימ ייווצ יד טשטנעבעג ןוא וד טשטנעבעג
 ,ןעלמיש וצ ןעמַָאווש יוו טּפשמרַאפ ןוא טייוו ןענייז סָאװ ,ענעי טשטנעבעג ןוא
 ,ןרערט ןופ עלכוט ןוא עסַאנ ,ענעצלַאזעג ,םרעלעק ןיא ,ןעמייה ןיא
 ,טַאטש ןיא ןוא ףרָאד ןיא ,לטעטש ןיא
 .טַארַאב סמָאג ףיױא סאה ןופ גנוציילפראפ א ןיא ןעמיווש סָאװ

 ,סַאג רעטסקיסיירד-ןוא-ריפ רעד ףיוא ,טיעטס-ריאּפמע רעד ןופ

 ,טרעדליוורַאפ סעקשזעטס-םלוע-תיב ,ךעלפעפ ךיא עז

 ,עטלַא תובצמ יוװ ,ךעלזייה עמורק ןוא

 ,טדניוװשרַאפ ריאּפמִע יד ,רעפיט ןוא ךיא קניז רעפיט

 ,טניוו רעקיזייא טזָאלב ןרעיוא יד ןיא

 ,ןעלדניש רע טסייר עלעכעד םעניילק ַא ןופ

 ןעלדניוו עסַאנ ןיא דניק ַא ךיז טסייר עלעביטש ןיא

 .ןעמאמ רעטיוט ןייז -- רעטסעווש ןיימ ןופ טסורב יד טסייב ןוא
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 ,קרָאי-וינ ,עמַאמ ,עמַאמ
 ,למיה ןיא רעמַאפ ,רעטָאפ
 !ןרעהרעד וטסזומ טינ לָאמנייק רעדָא ,טציא ,ריד וצ טנעַאנ ױזַא לָאמ עטשרע סָאד ,טציא
 רעדיוו ןּפיל עניימ ףיוא ןוא
 -- רודיס ןטלַא ןא ןופ יו ,עטסַארּפ רעטרעוו ןעמוק
 ןָא וטסיב סָאװרַאפ --- רעטַאפ
 ? ןָאילימ ןעצ ענעי וצ תונמחר
 ? סָאװ ,וטסייג סָאװ ,ןָאט ייז טימ וטסייג סָאװ

 .מעבעג ןגיװשטנַא ,קנַאד רעד טמוטשטנַא
 .טעּפש --- טכַאנרַאפ
 סיוא ךיז ןטָאש ַא יו טגייל ןטעהנַאמ ןופ ןסַאג יד רעביא
 סיורג רעקיגרַאב ,רעצנַאג ןייז ןיא
 .םיעטס-ריאּפמע ןופ ןטָאש רעד
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 (טינשצלָאה) טײלסדנַאל ערעטלע ייװצ -- שטיוװַאמארבא .א



 ווָאל ַאּפַא דוד
 1894 ןיא ןריובעג

 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 עידענַארמ טעקרַאמיײה יד
 ןצרַאה ןיא טינש רעשירפ ַא י|1
 .טעלָאשזד ןיא הטיחש יד ןָא ךימ טפיירג
 ,םנַאסראּפ ,רעשיפ ךיז קירטש יד ףיוא ןגיוו'ס
 .טערג יוװ יולב -- ןעגנעה לגנע ןוא זיּפש

 ,ןטינשרַאפ ןיילַא ךיז טָאה גניל יאול

 ,גנַאז רעקידנרָאק ַא יו ,ןלַאפעג ןוא

 ,ןטימניא טיוט רעד טייטש עסָאק ןייז טימ

 .גנַאפ ןייז ןופ רעמיירפרעד ַא

 ,רעריטרַאמ-טעקרַאמיײיה עקידלושמוא

 --- ,רוד ןטקירדרעטנוא ןַא ןופ ןדלעה

 ,הריש רעטציא ךייא םלעוו עצנַאג יד טגניז'ס
 ! רַאּפ עטקילייהעג סָאד --- יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס טימ

 עטכישעג רעד ןיא ךייא טימ ךיז טנפע'ס
 ,םכער רַאפ ףמַאק ןיא טָאלב ץיינ ַא
 טרעטכינעגסיוא טרעוו ףַאלקש רעד ןעוו
 .טכענקרַאפ ןייז דימת לרוג ןרעווש ןופ

 ;ןסַאמ יד טנוב ןלעה םוצ טקעוועג טָאה ריא
 ,יַאמ ןופ ףור ןטשרע םעד ייז וצ טכַארבעג
 ,ןסַאג יד ףיוא ןשרַאמ טימ ייז ןעייג טציא
 .יירפ רעד ףיוא ןעגניז וצ טומנדלעה רעייא ןופ

 ןלַאטראװק עשידיי

 עיצידארט רענעדלָאג ןיא ףושיכ ןטלַא םעד ביל בָאה'כ
 ; ןעלטייק ךיז ץלָאטש תודיסח ןופ ,ןלַאטרַאװק עשידיי ןופ
 שימייה יוזא רעוו ךיא ואוו רעדייס-טסיא סוינעווע ןופ
 ,ןביולג מימ טּפַאזעגנָא ןוא ,ןלַארטש סָאװ ,טייקשידיי םימ
 ךימ טדניברַאפ רעווקס ץרּפ ואוו תואּפ ןוא דרעב טימ ןדיי ואוו
 ,ןביוהרעד זיא סָאװ ,ץלַא טימ ןעלטייש טימ סענעדיי ןוא
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 וָאלָאּפָא דוד

 ,רענייטש רעטלַא ןָא טייג'ס ואוו

 תובא יד ןופ טקילייהעג

 ךיז טדיילק למיה רעד ואוו ןוא

 ; םייו-ָאלב ןקידנעקנעב ןיא

 ןידרָאנ ןוא ןדאפדלָאג ואוו

 ,רעדנעגעל טבעוועג ןבָאה
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 טלבוי חסונ שידיי ואוו

 ,רעדנערַאפ ןיא גיײנּפָא ןַא

 עוואק לגירק ַא ייב ואוו

 ,רעדייס-טסיא ייפאק ַא ןיא

 רבח א טימ סעומש ןיא

 ,טרעטייהעגפיוא דלַאב רעוו ךיא

 קרַאּפ לַארטנעצ

 ,רעדנואווַאב'כ ,קרַאּפ לַארטנעצ
 ,ריד וצ םוק ךיא ןעוו
 ,ןצלָאטש םעד םענרַאפ ןייד
 ,ריצ ןקידבומ-םוי
 ןביוהרעד ךָאנ ןעק רעוו
 | .וד יוו ױזַא ךימ
 ,ןביולג טימ ןָא ךימ טסנער
 .ור טימ ןייא ךימ טסניוו
 ,דנַאלכַאלּפ םיחטש עטיירב

 ,טנירגעצ דלעפ ַא יו
 ,רעמיוב טימ םורַא דנור
 ,טניזַאב קידענוז
 ןטייז עלַא ןופ ןוא
 ,םיורט-ףושיכ א יווװ
 ןצַאלַאּפ עקיזיר
 .םיור ןיא ןרעלדָא

 ,רעיולב רעד ןיײסַאב ןייד

 ,ײרעלַאמ ַא יו
 ,ךימ טנָאמרעד ענַאמ ןָא
 ,יירמענ ליטס ןייז זיא

 עוויטַארָאקעד טימ |
 ,רועיש א ןָא ךעלכלעוו
 ,טייקיולב רעלעה רעד טימ
 ,טרילפ גנילירפ א יו

 ,לדָאנ םערטַאּפָאעלק
 .ןייש-שיטסימ ,קיזיר

 -- טייצ-רוא ןופ קסילעבָא
 .ןייטש רעכעלברעטשמוא

 ןענַאטשעג םיא רַאּפ ןיב'כ
 ,ןיילק לביומש א יו

 סעכָאּפע ןעזעג בָאה'כ

 .ןייגרַאפ ןוא ןעמוק

 ,ךעלרעה טזיב ,קרַאּפ לַארטנעצ

 ,טכע ןוא טנאנעלע
 רעטיר רעד זיא סע יו

 ,טכעפעג-ריּפַאר ןיא
 יורפננוי ענייש יד יו

 ,טור סָאװ ןײסַאב םייב

 ןעלמיה ענייד ןופ יו

 .טולג רערַאדנעגעל

 ןעמוק רעדיוו ךָאנ לעוו'כ
 םייה רעסקנָארב ןיימ ןופ

 טייקנייש ןייד ןּפַאזנייא
 ; םיוב ןזיר א ייב
 ןטָאש ןליק ןייז ןיא

 ,םיורט ַא ןלָאמסיוא

 ןגיובנגער ַא יו

 .םיור ןעיולב סעד ןיא
1954 



 וַאמסייוו םוחנ
 1894 ןיא ןריובעג

 1922 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1944 ,רעבמעצעד ןט231 םעד ןברָאטשעג

 ינַאבלַא ןייק שרַאמ

1 

 -- ורמוא רעקידלּפַאצ טימ לופ ענױזַא געט

 ;לַאנ רעטמסרַאּפ טימ עטקייוועגכרוד ענױזַא געט

 -- ןענַאילַאטַאב-רעגנוה ןרישרַאמ ,ןָאךעמוק

 :לַארּפעצ טנייה רעטיירב ענייד ןסַאג יד ,עניימ טָאטש ,ןענייז

 -- עטלַאטשענ ןרעדָא ןיא טדיז לגנַארעג : טרעה

 ;ּמָארַא טציא ןסַאג ףיוא דיל-דנַאטשפיוא טלַאפ'ס

 -- ןגיוא סרבח ןופ קילב רעד זיּפש זיא

 ... !ּפַאק םאנוש ןיא לי י פ א טרָאװ רעזדנוא זיא

 -- ורמוא רעקידלּפַאצ טימ לופ ענױזַא געט

 ; רעווקס רעדעי זיא טולב רעזדנוא טימ טלָאמַאב

 ,םנּפַארט יד ןייג ןלעוו ןרױלרַאּפ טינ ,ןסעגרַאפ טינ

 ..+ !רעוועג םוצ ןעמענ ךיז רעטעברַא רעד טעוו'פ ןעוו
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 ,ינַאבלַא ןייק טריפ סָאװ ,געוו רעד זיא ןייש

 ; טירקנָאק ןסייוו ןיא טמערופעג

 ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ךרוד רעכיילג ַא ,רעטיירב א

 . .. טיהעג סעבמעד ןוא ןלַאּפָאט ןופ

 ,ךעלטעטש ןוא סמרַאפ ןשיווצ געוו רעד ךיז םיצ
 ; גנַאזעג סנָאסדָאה ןופ טיילגַאב
 חיר ַא רעדלעפ ןופ רעמוז ןיא ךיז טסיגעצ
 . . . גנַאז םענעצייוו ןקיטייצ ןופ

 / רעדלעפ יד ןקעדַאב ןעיינש ןעוו ,רעטניוו ןוא
 | ,ףָאלש ןקיטסָארפ ןיא רעמייב ןעמולח'ס ןוא
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 25 ןַאמסיײװ סוסג

 ןגעו ףיוא ןעיײװַאז עדליוו ךיז ןנָארטעצ
 ! ףָאלעג ןדליוו ןיא רעביא ךיז ןגָאי ןוא

3 
 ,ןענַאּפש ץזַאלסטעברַא ןגעוו עטיירב יד ףיוא
 .ןענאראפ גונעג טומ :ןטַארט עטסעפ ןכליה
 -- ןלַאפ רעדיל ערעייז ןגעוו עטיירב יד ףיוא
 ! ןלַאש רעדיל-סטייהיירפ ,ןעייג עזַאלסטעברַא

 -- ןרעהרעד דנַאל סָאד לָאז ,ןרעה רעדלעפ ןלָאז
 ! "ןרעה ,, יד ןרעטיצ ןלָאז ןצַאלַאּפ ןיא

 -- ןביוהרעד ןָאפ רעזדנוא ןגעוו עמיירב יד ףיוא
 !ןביוש עכיוה רַאפ קערש ,ךעלביטש עניילק רַאפ דיירפ

 ,ןגעוו עטיירב יד ףיוא ךעלטעטש יד ךרוד ןעמ טייג
 !ןגעקטנא עקירעגנוה ,רעטסעווש ,רעדירב ןעמוק

 -- ןענַאּפש רעטייוו ןעמ טמענ ,ןעייר ןיא ךיז ןעמ טלעטש
 !ןענַארַאפ גונעג טומ : ןטַארט עטסעפ ןכליה
 -- עלעג ןוא טיוה עטיור ,עצרַאװש ןוא טםיוה עסייוו
 .-.!צלעה יצ עלעקנוט ,עלא ןענייז רעדירכ

4 
 ! ןָאמעג לסיירט ַא "לטיּפעק , רעד טינ ךיז טָאה'ס
 :ןעוועג טנייח טינ ךיוא זיא שינרעטיצ-דרע ןייק
 -- ןלַאפענּפָארַא טציא רענוד ַא טינ זיא'ס
 !ןעשעג טינ טינרָאג ךָאנ טנייה ,רעביור ,זיא'ם

 ןגָאלשעצ טציא רעמערטראפ ערעזדנוא רָאנ טָאה'מ
 ;ּפעק רעביא סנקעטש טימ ייז ןבידטענסױרַא ןוא
 לסיירט א ןָאטעג ךיז עסַאמ עקידנרַאצ יד רַאנ טָאה'ס
 !טנעוװ עטינַארנ-סייװ עכיוה יד רַאפ

 !ןבענעג טנייה רעדניק רַאפ ט יו ר ב זדנוא ןעמ טָאה ױזַא

 ,ןיול רעדָא טעברא זדנוא טלייטעגנייא

 ,דלַאב עקַאט ןוא

 . !ןיוש עקַאט ןוא

 -- עטצעל סָאד טינ ןוא לָאמ עטשרע סָאד טינ

 ! געט עכלעזַא ךס ַא ךָאנ ןעמוק ןלעוו'ס

 ןפערטמ ךָאנ ךיז לָאמנייא טינ ךייא טימ ךיז ןלעוו רימ

 ... !געװ םעדיטָא ףיוא ! געוו םעד-טָא ףיוא
 6 ר וי 1931 ,ץרעמ



 ןַאמסײװ םוחג 60

 רעווקס סמיט

 רעקראפךןַאב ןופ ץענ עטסערג ,וו
 ןעלקניוו עלַא וצ

 -- זיר ןטליוהעגסיוא ןופ
 ! קרָאי-וינ
 -- ןעײלא עשידרערעטנוא ענייד ןיא
 ,עטרעטסַאלּפעג

 ךיז ןענעגעגַאב
 ,רעדירב עטייוו

 ,רעדירב עטנעָאנ
 ,קידלודעגמוא ןטרַאװ סָאװ

 רעלענש ןלָאז ןסערּפסקע ענייד זַא
 יז ןעווערקעווַא

 ,טעברַא רעד וצ גָאטרַאפ ןיא
 -- ןוָאה ענעקַארשרעד יו ןוא --
 יז ןפלעה --- טכַאנרַאּפ ןוא

 טרָארורּפָא רעייז רעכינ סָאװ

 ! ןכיירגרעד
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 דיל סָאד רָאנ ןעמ טרעהרעד

 ,רעדער עקידלמוט ןופ
 ןגיוא עקידנפיול יד רָאנ ןעמ טעזרעד

 ,טיור-ןירנ

 ,ןירגדןירג

 ,ןירג-סייוו

 -- טיור-סייוו ןוא

 עילַאװכ יד ךיז טינ

 ,ףיונוצ פוטש א
 ,ףיונוצ סערּפ ַא

 ! ףיונוצ טכעלפ ַא

 טנעה-רעדירב

 -- לסקאירעדירב וצ

 -- רעטשטעווקעגפיונוצ טסיופ

 עקיזיּפש ןניוא

 ךרוד ןזיּפש
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 . ... טנעוורענייב ,טנעוונשטנעמ

 ! ןדַאקירַאב

 ,דיירפ רַאפ ןלוקסומ יד ןרעטיצ

 ,םעינק ןבעל סעינק ןצנַאט

 ,םיפ ףיוא סיפ ןטערט

 ,ךיוה טימ ךיוה ךיז טפעהַאב

 -- רעצרעה ןופ ּפַאלקעג סָאד ןעמ טליפ

 ,טפַארק עקידעװַאל יד

 .וורענ ןדעי ןופ סיױרַא טמורב סָאװ

 ,ףיונוצ סרעּפרעק ךיז ןסערּפ

 ,עציײלּפ ןוא טסורב

 עציילּפ ףיוא טסורב

 .ענעפָא ןריט רַאפ

 ךיז ןּפוטש

 ,לסקַא טימ

 ,םנגיובנלע טימ

 ,ןטסיופ טימ

 ןקילב עמוטש עקיזיּפש טימ

 :ענעּפָא ןריט וצ

 רעדורב א ןנעק רעדורב ַא

 . . . םורבענ םוטש טימ

5 

 -- העש עדעי ןעמוק
 העש עבלַאח ןוא
 -- םונימ ןעצ עדעי ןוא
 ןַא טייקטייוו רעצרַאוװש רעד ןופ ןענַאב
 רעהַא םָא ןשטנעמ ןעמָארטש ןעגנערב
 סעקשערעמ יו ךיז ןפיולעצ סָאוו)
 (! טסענ רעטרעטשעצ ַא ןופ
 קעווא ערעדנַא ןריפ ןוא
 ,ױזַא טכאנ ןוא גָאט ןדעי
 ! ױזַא ךָאװ ןוא גָאט ןדעי
 ,רעדער ןצנַאט



 ןַָאמסײװ םוסג

 ,שינרעטצניפ רעד ןיא רעדער ןענייוו
 ,רעדער ןעגניז
 ,רעדער ןכַאל
 ןעווער ,ןטליש ,ןשטנעב
 ! יײוװבָאס ןיא רעדער ,רעדער

4 

 ! רעווקס סמייט
 ןשידרערעטנוא ןופ טקנוּפלטימ ,וד
 ! רעקרַאפךןַאב
 -- ךיוב ןטליוהעגסיוא ןייד ןופ

 -- טייקיטכיל וצ ףױרַא ּפערט ףיוא)
 (! טגָאזעגסנייטשמ
 טכַאנרַאפ ןדעי ךיז ןעיצ

 ,יײװדָארב וצ
 ,זייווסעגנערעש
 ,זיימ עקירעגנוח יו
 .עקידעבעל סעילאװכ ,ןשטנעמ ,ןשטנעמ
 ,עטברַאפעג ןּפיל
 ,עטלָאמַאב ןקַאב

 ,עטווָאלגעג טנעה

 ןגיוא ,ןגיוא
 -- עשיפלעוו ,עשיטניה ,עשיצעק
 .ערטיכ
 ןיירַא ײװדָארב ייז טרָאנ
 ןגיוא עקידלכיימש עריא טימ

5 
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 ,ןלַאז עטעטסעּפרַאפ יד ןיא ייז טיצ
 ,ייז טסיירט
 -- ייז טלייה

 ,טשרוד רעייז טשעל

 ,רעננוה רעייז טליטש

 ,טכאנ עצנאג ַא ױזַא

 ! טכענ ץלַא ןיא ױזַא
 סנאשוד ןוא סינָאט יד ןעוו ןוא

 סמעס ןוא סלקנַאי ןוא

 גָאטרַאפ ןקיכַָאװ םעד ןופ יוט ןיא

 ךעלטסעק ענרעכעלב ןוא סעקלויל טימ

 סױרַא ךיז ןרַאש

 ,טעברַא רעד וצ

 יז ןענעגעגַאב

 ,עטלייהעג יד

 ,עטסיירטעג יד

 טכאנייב ןופ ענעּפלָאהעג יד

 טקנוּפלטימ ןייד ןיא

 -- רעקרַאפ-ןַאב ןשידרערעטנוא ןופ

 ! ױזַא טכַאנ ןוא גָאט ןדעי

 !ױזַא ךָאו ןוא גָאט ןדעי

 ,שינרעטצניפ רעד ןיא רעדער ןענייוו

 ,רעדער ןצנַאט

 ,רעדער ןכַאל

 ,רעדער ןעגניז

 ןעווער ,ןטליש ,ןשטנעב

 ! ייװבָאס ןיא רעדער ,רעדער

 ,רעטפַאגרַאפ ַא ייטש ךיא זַא ןוא
 למוט ןקישער ןיא רעטביוטרַאפ ַא
 -- ןלייה ענייד ןיא

 -- רעווקס סמייט

 ןסערּפסקע ןופ ןשטנעמ ענעגיּפשענסױא ןוא

 דָאהַאראק ןדליוו ַא רימ טימ ןצנַאט

 ףיונוצ ךימ ןשטעווק ןוא
 קעוװַא ךימ ןּפוטש ןוא
 ,קַאר ַא ןופ ןגייווצרעגניפ יד יוװ ןייא ךימ ןעיצ ןוא
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 -- ןעגניז ךיא לָאז

 קרַאּפ אנָאטָארק ןיא רעמייב יד יו

 -- ,ןולעפ רענייטש יד ןשיווצ ןופ

 ? ןטרָאנ ןשינַאטָאב ןיא ןעמולב-ּפילוט יד יו

 | ןטליש ךיא לָאֹו

 ? םרבח ןיימ רענניפ עטקַאהענּפָא יד יוו

 ,ןשמנעב ךיא לָאז

 ,שעוו ענעשאוועגסיוא-טשרע יד יו

 ןגרָאמירפ ןקידרעמוז ןיא ךיז טנקירט סָאװ

 ? םעלרַאה ןופ רעזייה-טנעמענעט יד ףיוא

 ךיז ןעווערעצ ךיוא רשפא יצ

 ?ענייד ןסערּפסקע יד יו

 יעה ןוא יעה

 ייג ךיא רָאנ ואוו

 ײלרעלַא ןנעוו ףיוא

 יז ךיא רעהרעד

 יירשעגנ ייוו םעז

 ,יירשעג-דיירפ ןוא

 ץרַאה ןיימ ףיוא ןלַאפ סָאװ

 ! יינש רעטיור יו
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 ! ױזַא טכַאנ ןוא גָאט ןדעי | יעה ןוא יעה
 ! ױזַא ךָאװ ןוא גָאמ ןדעי יירשעג-דיירפ ןיימ
 ! טיירג ריד וצ
 ! טיירג ! רעווקס סמייט
 ! טיירג קידנעטש ,רעקרַאפךןַאב ןייד ןופ ןצענ יד ןיא
 ,שינרעטצניפ רעד ןיא רעדער ןעיירש ,רעדער יד ןופ םורבעג םעד ןיא
 | ,רעדער ןענניז ונַאגפיוא ןופ דיל סָאד סיוא ןעווער סַאװ
 ,ןעווער ןמאי ערעזדנוא ךיוא ןעזעג ךיא בָאה
 ,ןעמורב -- רעצרעה יד ןיא םערוטש טימ
 ,טיירג קידנעטש ןסערּפסקע ענייד ןופ טעּפמיא רעד יו
 ! טיירג ,ןקילב עקידרעייפ טימ
 ! טיירג ! ןעגנַאלרַאפ עקידנעמַאלּפ טימ

1926 

 ןטמסיײװ םוסג



 ׁש ט א ק ט לטיז ריאמ
 1894 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ,ןדַאסילַאּפ ןופ טנע1 }

 ,רעיומ-גנוטסעפ ַא יו

 ,רעטנורַא ייז ןופ קוק'כ

 .רעיוש-רעטכעוו א יו

 ,טנורגּפָא רעד --- ּפָארַא ףיט
 ,ןגיוברעביא ךיז קערש'כ
 ,ןַאסדָאה רעד -- םורַא טייוו
 .ןגיוא יד ּפָא םינ םייר'כ

 ,ןעלדניווש טייקיולב ןייז ףיוא

 ןעמאזוצ ךיז ןשימ

 ,לנייפ-רעסאוו עסייוו

 .ןעמאק-םעילאוװכ עסייוו

 ןָאסרָאה רעד

 ,רעפמַאד עצלָאטש ןעמיווש
 ,ןענאווש יוװ ,זעיצַארג

 -- ןעלזדניא עצנַאנ ןעמיווש

 .ןענאוואראק-סעשזרַאב

 ןדָאלעגנָא ןעלגעז
 ,ןלאב יוװ ךיילג ,ןבעווש

 ןטיירמש ךעלפיש-רעדור

 .ןלַאװ עיולב יד םימ

 ןענַאב יד גערב םייב ןוא

 ,ןלייפ יד יוו ,ןעילפ

 ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד וצ

 ,ןליימ רַאפ טעז ןעמ סָאװ

 לייה-יירול ןיא
 ,"לייה ןיא טזיב וד , :רעזייווגעוו רעד טגָאז
 .לּפמעל ַא רימ רַאפ טדניצ ןוא
 ,לייה ַא טָאטש ןוא םוא ךיז קוק ךיא
 .לּפמעט ַא רָאג ךיא עזרעד

 גנערטש ןלייז עטצינשעג-ןייש ףיוא

 ,ןדלאפ-גנאהרָאפ ןעננעה

 טלעטשענפיוא ןעייטש ןראטלא

 ,ןטלַאטשעג עכעלטעגנ רַאפ

 דניק-ןשטנעמ קידניז ןייק טינ ןוא
 -- רעטסיימ רעייז זיא ןעוועג
 ןיילַא דרע יד טָאה טכרופ-סטָאג טימ
 .רעטסייג סלמיה טרעּפרעקרַאפ

 ץילא ןוא שיפ ,לנייפ ,תויח ןוא

 ,ןעניפעג וטסנָאק ןייטש ןיא
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 דרע-רעמומ טלָאװ דניזעג ריא יו
 .ןעניד לּפמעט ןיא טלעטשעג

 ,טיפוס ןופ ןעגנעה ןעלגרָא ןוא
 .טלּפעצעג ןוא טלטכילעג
 רעזייווגעוו ןיימ ייז ףיוא טליּפש סע
 .טלפערּפ רעטסירּפ ַא --- טכוד'ס ןוא

 ,טרָא סָאד םָא קילייה ,קילייה זיא'ס

 ,לגיוו סהניכש רעד זיא ָאד

 שיור ןדייז םעד רעה ךיא -- טכוד רימ

 ,לנילפ-םיבורכ עכייוו ןופ

 ,ינק יד ףיוא ןלַאפ ךיז טליוו רימ

 ,ןרערט טימ ןָאט הליפת ןוא

 -- טרעלקרעד רעזייווגעוו רעד סָאװ ןוא

 .ןרעה טינ דניצַא ךיא ליוו

 דנַאל-עינרַאפילַאק

 ףיורא ןעיינש ןענייז
 דנַאל םענופ גרעב יד ףיוא

 ,טנייפ יו ,ןסָאלשעג ןוא

 .טנַאװ-סננורעגַאלַאב ַא

 -- םורַא טנגעג יד ןוא

 :ןעשעג טינרָאג טלָאוװ'ס יו

 אראנאינ

 ,דליוו רענעסקַאװַאב א
 ; טליּפשעצ םעלטאּפ יד טימ

 ,ליומ ןופ ערַאּפ ַא טימ

 ; טלַאטשעג ןייז טליהרַאפ סָאװ

 ,ליוק א ןופ טסַאה ַא טימ

 ,דלַאו א ןופ שער א טימ

 ,גראב א ןופ לָאט ןייא טגנירּפש

 ,קרַאק םעד ןכערב םוצ יו

 ,םיפ יד ןעקניל םוצ ןוא

 .זיר רעד ,אראגאינ

 ריקליוו-רעטניוו רעד ןוא
 ,רָאי ןקיזייא ןייז טימ

 םורַא טנגעג יד ןוא
 . ןעוועג יו ,טילב ןוא טנירג

 דניק זָאלגרָאז א יוו
 ,דנאנייב רעטומ ןייז טימ
 ןוז רעד ןופ ץיוש ןיא זיא
 ,דנַאל-עינרָאפילַאק

 רעטניוו ןיא

 ,רימ א ךָאנ דנַאי ןיא יו

 .ךָאנ טפיול ןאראגאינ

 ,טניו רעד טליב טסיזמוא רָאנ

 ,טניה ןופ הנחמ ַא יו

 טסיזמוא טיורש-יינש טימ ןוא

 ,טסיש ןוא ןקלָאװ רעד טסיש

 ,טשיוורַאפ טרעוו םורַא ץילַא

 ,טנייטשרַאפ טרעוו םורַא ץילַא

 ,טניימעג טינ םיא יוו ,רָאנ

 ּפָא טינ לָאמנייק ךיז טלעטש

 ,פָאלַאג סאראגאינ



 ןיצ פיל ם עס

 1894 ןיא ןריובעג

 1909 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 "קרַאמ-ריוח ,, ןפיוא
 ("ןעוועג זיא לָאמַא, ךוב ןופ לטיּפאק א)
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 עג קירוצ טרעדנוחרָאי ןבלַאה ַא טימ זיא סָאװ ,"קרַאמ-דיזח, ןפיואא
 ךיז ןבָאה ,עשזדריב-רעדיינש רעקרָאירינ רעד ןופ ןעמַאנ רעד ןעוועג קיר
 ענירג ייז ןופ לָאצ עטסערג יד ,רעטעברַא רעטרעדנוה ןענופעג קידנעטש
 ,ןטנַארגימיא

 -יישרַאפ טיירדעגמורא ךיוא קרַאמ ןפיוא רעדיינש יד ןשיווצ ךיז ןבָאה
 -סיוא וא ענירג יד טלדניװשַאב ןבָאה עכלעוו ,םיבנג ןוא רעלדניווש ענעד
 ,טנעס רָאּפ עמערָא ערעייז טראנעג

 טפיוקרַאפ ,גייצעג-רעדיינש טימ טלדנַאהעגרעטנוא ןבָאה ייז ןופ עקינייא
 ןשיווצ ןעוועג .סרעיצנפיורש ,ןעלדָאנ ,ןסָאמ ,םעשזדעג ,ךעלסיפ-ןישַאמ ,ןרעש
 -רַאפ ,טנעצַארּפ ףיוא טלעג ןבעג ,סקעשט ןטייבסיוא ןגעלפ סָאװ ,עכלעזא יז
 ,ןלָאצּפָא ףיוא ןטרַאק-ספיש ןפיוק

 ןַא .רעטעברַא ףיוא עגַארפכָאנ עסיורג ַא ןרָאװעג טרָאד זיא גָאט ןייא
 א ןופ ןַאמרָאפ ַא רַאפ ןבעגעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רענַאקירעמַא
 -רַא ךס ַא ףרַאד רע זַא ,טרעלקרעד ןוא "קרַאמ-ריזח, ןפיוא סױרַא זיא ,ּפַאש
 ּפאש ַא ןופ ןעמָאנ רעדנַא ןַא ןבעגעגנָא רע טָאה רעטעברַא ןדעי .רעטעב
 טָאה לייוורעד ןוא ,טעברַא רעד וצ ןיהַא ןייג ןסייהעג םיא ,םערדַא ןַא םימ
 ןענַאמשַאב זיא טיזָאּפעד רעד .טיזָאּפעד ַא ןעמונעג רעטעברַא םעד ןופ רע
 .שעק ןיא רעלָאד רַאּפ ַא עקַאט רעדָא שזדעג ַא ,לסיפ-ןישַאמ ַא ,רעש ַא ןופ
 עמוס ערעסערג ַא רעדיינש קיצפופ ייב ןעמונעגוצ ױזַא טָאה רעלדניווש רעד
 ןיימ ןעמונעגוצ ךיוא טָאה רע .גייצעג ערעדנַא ןוא ןרעש ערעייז ,טלעג שעק
 ,םעברַא ןכוז סױרַא לָאמ } ןטשרע םוצ טלָאמעד ןיב ךיא רעכלעוו טימ ,רעש
 ,סטעקַאּפ ייב רעפלעהפיורַא ןַא ןרעוו וצ

 ןופ ןעוועג זיא ,ןעמוק ןסייהעג רימ טָאה רעלדניווש רעד ואוו ,ּפַאש רעד
 .םירטס ןעלע ףיוא ,רעביירש ןוא ןַאמזַאלג ,ןעהָאק

 ךַאנ ןפָארטעג טרָאד ךיא בָאה ,ןעמוקעג ןיהַא ןיב ךיא ןעוו ,ירפ גָאטנַאמ
 ןבילבעג ןענייז סָאװ ןוא טקישעג ןיחַא טָאה רעלדניווש רעד עכלעוו ,תונברק
 . ךעלסיפ ןָא ןוא ןרעש ןָא
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 יד ןופ רענייא טָאה ,לדניווש םעד ןנעוו קידנדער ןוא טרָאד קידנעייטש

 .זײרּפ ןרעסערג ליפ ַא טלָאצַאב רע טָאה לָאמ ןייא זַא ,טלייצרעד סרָאטיערעּפָא

 טפרַאדעג טָאה רע ואוו ,ּפַאש-טעווס ַא ןיא בַאשזד א ןגָארקעג לָאמַא טָאה רע

 טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד .ןישַאמ-רעגניז א ןופ לּפעק םענעגייא ןַא ןעננערב

 סָאד ןגָארט ןפלעה וצ םיא ןטָאבעגנָא ךיז טָאה ,טעברַא רעד וצ ןעגנודעג םיא

 ןגערפ וצ טלעטשענּפָא םיא רעטייווצ ַא טָאה געוו ןפיוא .ןיירַא ּפַאש ןיא לּפעק

 רעד .זיא ;טקוקעגמורַא ךיז טָאה רֶע רעדייא רָאנ .סערדא ןא ףיוא טשרמולכ

 .ןײרַא רעסַאװ ןיא יו ןוא ןרָאװעג ןדנואוושראפ לּפעק ןטימ ןַאמ

.2 

 ןיא זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה עטלדניוװשַאב יד טימ ױזַא קידנדער

 ןכַאמ וצ רעפלעהסיורַא ןוא רענרעל ןבָאה ָאי ןעמ ףרוַאד ּפַאש ןקיזָאד םעד

 א ןגירק ןוואורּפ וצ רָאלּפ ןטפניפ ןפיוא ןכָארקענפױרַא ךיא ןיב .םענעשעק

 | ,רעפלעהסיורַא ןַא יו בַאשזד

 ,לשטנעמ קירעדינ ַא טנגעגַאב ךימ טָאה ,ריט יד טנפעעג בָאה ךיא ןעוו

 -יימש שיניצ ַא טימ ןוא רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא רע .ּפַאש םענופ ןַאמרָאּפ רעד

 :ןָאטעגנ נערפ א עלעכ

 -רַאפ וטסנַאק לדָאנ ַא ?ןישַאמ רעד ייב רעפלעהסורַא ןַא טזיב --

 ! ןישאמ רעד ייב ךיז ץעז -- ,טנַאזעג רע טָאה -- ,ָאי ביוא ? ןעמעדעפ

 .שימ ןפיוא רעש א ענייז טניילעגקעװַא ייברעד רימ טָאה רע

 ןעוועג ןענייז רעמצנעפ יד .קיצומש ןוא רעטצניפ ןעוועג זיא ּפַאש רעד

 -ענ ןענייז עכלעוו ,רעסַאו טימ סרעמע יד .ביוטש ןטכידעג ַא טימ טקעדַאב

 -ענ ןבָאה ,טנעמטרַאּפעד-רעיײפ ןופ סעיצַאלונער יד טיול ,ריט םייב ןענַאטש

 טיורב רעקיטש ןוא רענייב ,שיילפ .ץומש ןוא למיש ןטכידעג םעד ןופ טשוּפיא

 ןסעגעג ןבָאה רעטעברא יד ואוו ,ןענישַאמ יד םורַא זייװסעּפוק ןגעלעג ןענייז

 טנעלפ דניק ַא רעדָא יורפ א סָאװ ,ערעשטעוו רעייז טפָא ןוא גָאטימ רעייז

 .ןײרַא ּפַאש ןיא ןעגנערב

 טנַאקעג טינ ךיז ןטייצ ענעי ןיא ןעמ טָאה ןַארָאטסער ַא ןיא ןסע ןייג וצ

 עג טָאה ןעמ .העשינַאטימ א יו ךַאז אזַא ןעוועג טינ זיא סע .ןביולרעד

 ,םערָא ןפיוא זייּפש לברעק ןייז טימ ןײרַא טמוק סָאװ ,רעלדעּפ ןפיוא טראוװ
 .ןסע וצ סעּפע םיא ייב ןעמענ ןעמ טעוו

 -סילַאיב ַא ,עקלוב א ,טיורב ןענופעג ךיז טָאה רעלדעּפ םייב לברעק ןיא

 .קימש א טנעס א ראפ ןפיוק טנַאקעג ןעמ טָאה סָאד .לנייב ,ןכוק רעקָאט

 א ,טשרואוו לקיטש ַא ,גנירעה לקיטש ַא טפיוקעג ןעמ טָאה טנעס ייווצ רַאפ

 א רעדָא גנירעהד ָאמיעמַאט ַא א ,סּפַאנש א -- טנעס יירד רַאֿפ .עדָאס לשעלפ

 ןוא סענַאנַאב ,לּפֶע ךיוא לברעק ןיא ןעוועג זיא וצרעד .עקנאשטבאק לקיטש

 ,םײצלַאמ א טרטּפענּפָא ןעמ טָאה טנעפ סקעז-ףניפ רַאפ .ןעמיולפ

 ןעמ .ןישַאמ רעד ףיוא רעדָא לטסעק ןפיוא טזָאלעג ןעמ טָאה זייּפש יד

 ...יינ א ןוא סיב 8 ,יינ א ןוא סיב א ןבענעג טָאה
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 גילעז, ןפורעג ןעמ טָאה ,ּפַאש ןיא ןעמוקניירַא טגעלפ סָאװ ,רעלדעּפ םעד

 לייוו ,הלילח ,טשינ ןפורעג םיא ןעמ טָאה קינטנעצַָארּפ ."קינטנעצַארּפ רעד

 טלָאצעג טָאה רע סָאװ ראפרעד ,טרעקראפ רָאנ ,טנעצַארּפ ןעמונעג טָאה רע

 .ערעדנַא וצ טנעצָארּפ

 -נורַא ףיוא עטרַאק-ספיש ַא ,ןלָאצסיױא ףיוא טפיוקעג רע טָאה רענייז ןייז

 ,ןלָאצסיוא ףיוא --- בייוו ןייז ןעגנערבוצרעט

 ."קָאש , ףיוא זייּפש םיא ייב טפיוקעג רעטעברַא יד ןבָאה וצרעד ןוא

 "כָאשט , לקיטש א טימ ןבירשרַאֿפ סע טָאה רע ןוא ,גרָאב ףיוא ,טניימ סָאד

 רעווש ןעוועג טפָא זיא סָאד .ּפאש ןופ טנאו רעצרַאווש רעד ףיוא (דיירק)

 -נורַא טמענ ןוא ןמוזמ רימ טלָאצ : ןטעב ךיז גילעז טנעלפ .ןענעיילוצרעביא

 . .. טנעצָארּפ ַא רעט

 זיא םִע לייוו ,ןמוזמ ןייק טלָאצעג טשינ לָאמנייק רעבָא םיא םָאה ןעמ

 וצרעד .ךיז ןענעכערעצ ןוא טלעג סָאד ןעמענוצסיורַא טייצ ןייק ןעוועג טשינ

 א םימ טּפָא ץנַאג ןכָאװ ייווצ ןיא לָאמ ןייא תוריכש ןנַארקעג ןעמ טָאה

 8 ןיא ןטייבסיוא טנַאקעג טשרע טָאה ןעמ סָאװ לסקעוו ַא) "קעשט-דעח,

 ןוא לסקעוו םעד ןטייב לָאמטּפָא טזומעג ךיוא גילעז ןיוש טָאה .(םורַא טייצ

 .טנעס עכעלטע ענייז ןענָאמּפױא ייברעד

 עצנאג יד ןוא ,טנעוו יד ףיוא תובוח יד ןבירשרַאפ םורַא ױזַא טָאה גילעז

 | . . . ץראווש ףיוא סייוו -- ןגעמראפ ןייז ןעז טנָאקעג טָאה טלעוו

 טשינ טָאה ּפַאש רעד ןעוו ,חטּפ .קילגמוא ןַא ןפָארמענ טָאה לָאמ ןייא

 ןופ טנעוו יד ןכלאקוצסױא טלָאװרַאפ םיטמַאבעלַאב יד ךיז טָאה ,טעברַאעג

 ,ּפַאש ןיא ןעמוקעגניירא ןענייז רימ ןעוו ,בוט-םוי ךָאנ ,ּפַאש ןקיצומש

 ענייא ןקוקנָא טנַאקעג ךיז ןבָאה רימ .ןגניוא יד ןיא ןרָאװעג קיטכיל זדנוא זיא

 .ןרָאװעג גָאט זדנוא זיא טכַאנ ןופ .ערעדנַא יד

 ןוא ןעמוקעגניירא זיא "קינטנעצַארּפ גילעז, ןעוו ,רענייזא ףלע רעבָא

 ץנייז ןופ זייּפש ןטימ קעשָאק ןייז זיא ,טנעוו עטכלאקעג-סייוו יד ןעזרעד

 .סקַאל א יוװ ןניוצעגסיוא ךיז טָאה ןיילַא רע ןוא ,ןלַאפענסױרַא טנעה

 : םנייוועג קידנעלמַאטש רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 ןיימ טשיװענּפָא ןעמ טָאה רימש ןייא טימ ! טריניאור ךימ טָאח ןעמ ---

 . .. . !ןגעמרַאפ ץנַאג

 יד קידנכלַאקּפָא .טריסַאּפ טָאה ָאד סָאװ ,טּפַאכעג ךיז טָאה םלוע רעד

 ...עירעטלַאהכוב סגילעז ןופ ןרעפיצ יד ,תובוח עלַא טרימשרַאפ ןעמ טָאה ,טנעוו

 ןייז טימ ןעגנַאגעגמורַא גילעז זיא ןַאמסטּפעשעג רעטריטַארקנַאב ַא יו

 .תובוח ענייז רַאפ גנוטכילש זיא סע עכלעוו שטָאכ טכוזעג ןוא לברעקזזייּפש

 ןוא טנעצָארּפ ןסיוועג ַא רַאפ ןטכילש טווארוּפעג רעדנוזַאב ןדעי טימ טָאה רע

 ..ןפָארטעג טָאה םיא סָאװ קילגמוא ןסיורג םעד ךָאנ ןמוזמ לסיבַא ןגירק וצ
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 ענסנעּפ טימ רעדיינש

 סָאבעלַאב רעד ואוו ,ּפַאש-רעדיינש א ןעוועג לָאמַא זיא ירעואב רעד ףיוא

 .יקפלַאװָאק ןסייהעג טָאה

 וצ טקישענוצ טירטס טיַאסרָאפ ףיוא לוש ַא ןופ בר ַא טָאה לָאמ ןייא

 ןענרעל וצ ּפאש ןיא ןעמענניירא לָאז רע ,השקב א טימ ווירב א ןיקסלַאװַָאק

 ."ןרעטלע ענייפ ,, ןופ ןעמַאטש סָאװ ,םירוחב עגנוי ייווצ טעברַא ןא

 :ןעמענ ערעייז ןבעגנעגנַא ןוא טיילעגנוי ייווצ ןעמוקענפיורַא ןענייז סע

 .בקעי ןוא דוד

 עצרַאװש ענעדנובעגסיוא טימ סנגארק עסייוו ,ענסנעּפ ןגָארמענ ןבָאה

 .ןרעיוא יד רעביא ןפרָאװרַאפ רָאה עטלזיירקעג עצרַאוװש-ךעּפ יד ,ןפיילש

 ןבָאה רענעמ יד .ןגיוא ןוא ליומ טנפעעצ ןבָאה סרעשיניפ ןעיורפ יד

 טָאה רע .יקסלַאװַאק ךיוא טכַאלעג טָאה סע .רעטכעלעג ַא ןסָאשעגסױרַא

 | :ןָאטעג גָאז א ייברעד

 רַאפ ןכַאמ אמתסמ ךייא ליוו רע .תועט א טכַאמעג טָאה בר רעזדנוא ---

 . . . ןיבר ןקיטכיר םעד ןענופעג טָאה רע .םיטחוש

 -םיוא ךיז עקירעמַא ןיא ָאד ןליוו ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה טיילעגנוי יד

 ,ןישַאמ-יינ-רעגניז רעד ףיוא ןענרעל

 רעד וצ ןעמוק ןגרָאמ ןלָאז ייז ,טיילעגנוי יד ןסייהעג טָאה יקסלַאװָאק

 יוװ) ?סעקָאינכ , ייווצ יד ןלָאז ייז סרָאטיערעּפָא יד ןטעבעג טָאה רע .טעברַא

 .ןישַאמ רעד ףיוא ןענרעל (ןפורעגנָא ייז טָאה רע

 ףעמענוצ טימ טניורקעג ךיילנג םירוחב ייווצ יד ןעמ טָאה ּפַאש ןיא

 רעלוּפָאּפ ןעוועג טלָאמעד זיא סע ."ףרוטמ, רעד ןפורעג ןעמ טָאה ןדוד

 טָאה דוד יוו ױזַא .ןידרָאג בקעי ןופ "ףרוטמ רעד, עניב רעשידיי רעד ףיוא

 -לעז רעד וצ ןוא ּפַאש ןיא ןטעברַא ליוו רע זַא ,טּפַאכעגפױרַא טַאהעג ךיז

 ןבעגעג ןעמָאנ א םיא ןעמ טָאה ,רינעשזניא ןא רַאפ ןרידוטש טייצ רעקיב

 ."ףרוטמ

 סנידרָאנ בקעי ןופ ןעמָאנ א ,"ןחדב-רעזייל  ןפורעג ןעמ טָאה ןבקעי

 סנייז טנעיילעג לָאמ ןייא טָאה בקעי ."לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , ןיא ּפיט ַא

 ןעמַאנוצ םעד ןגָארקעג רַאפרעד רע טָאה ,ּפַאש ןיא לדיימ ַא רַאפ טכידעג ַא
 | ."ןחדב רעזייל,

 רעכיב ןוא .םערָא ןרעמטנוא רעכיב טימ ּפַאש ןיא ןעמוק ןגעלפ עדייב

 זיא םיטַאבעלַאב ךס ַא ייב .ףיירט ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןענייז ּפַאש ַא ןיא
 ,סעיצולָאװער ןוא סעקשטַאטס וצ ןפור רעכיב זַא ,ןעמונעגנָא ןעוועג

 מָאה ּפאש ןיא רעצעמע ןוא ,ךוב א טימ ןעמוקעגניירַא דוד זיא לָאמ ןייא

 ."רעלטעב רעד ןוא גינעק רעד, ךוב ןופ ןעמָאנ םעד טקרעמַאב

 וצ ןפָאלעגוצ רע זיא .ןיקסלַאװָאק וצ ןנָארמעגוצ דלַאב סָאד ןעמ טָאה

 ,םירָאסייק ןייק טימ ןפרַאוװ טינ ךיז רימ ייב טסעוו וד , : יירשעגנ ַא טימ ןדוד
 ! "ּפערט עלַא ןופ ּפָארַא ךיילג ךיד ףרַאוװ ךיא
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 ךוב ַא טימ ןעמוק וצ קיטכיזרָאפ ןעוועג בקי ןוא דוד ןענייז ןָא ןַאד ןופ

 ,ּפַאש ןיא

 ןיא ןוא סרָאטיערעּפָא רַאפ טנרעלענ ּפַאש ןיא ךיז ןבָאה דוד ןוא בקעי

 .םרידוטשעג םייח רעד

 זַא ,םָאב םוצ הריסמ א טכַארבעג ,לָארק ,ןַאמרָאפ רעד טָאה נָאט ןייא

 .ךוב א לברעק ןייז ןיא ןטלַאהַאברַאפ טלַאה ,"ןחדב רעזייל , ,בקעי ,קעשזד

 ,ןכוזכָאנ טלָאװעג ,לברעק ןיא עיזיווער א ןכאמ ןעמונעג יקסלַאװַאק טָאה

 יז רָאנ ,לברעק ןיא טכוזענ ,ןֿפָאלענוצ זיא לָארק ךיוא .טנעייל קעשזד סָאװ

 .ןענופעג טינרָאנ ןבָאה

 : בנג א טקַאּפעג טלָאװ רע יוװ ,ּפַאכ א ןַאמרָאפ רעד ךיז טינ לָאמַאטימ

 ..ךוב ןפיוא טציז קעשזד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רע !סָאד זיא טָא

 טָאה רע .לוטש ןופ ןָאטעג ּפָארַא פוטש א ןקעשזד טָאה יקסלַאװַאק

 טקעדעגרעביא ןעוועג זיא סָאװ ,סעזענ ןרעטנוא ןופ ךוב סָאד טּפַאכעגסױרַא

 .עלעשיק ַא טימ

 ןסָאשעגסױרַא ץלַא ןבָאה ,ךוב סָאד ןשימ ןעמונעג טָאה יקסלַאװַאק ןעוו

 .םדונ-לּפמעפ ןוא סנַארטעּפ ,סליַאטס ןופ ךוב א ןעוועג זיא סע .רעטכעלעג ַא
 רעמעװקַאב םיא לָאז סע ,לוטש ןייז ףיוא טניילענרעטנוא סע טָאה קעשזד

 .ןישַאמ יד ןכיירגרעד וצ ןייז

 ןבָאה עקינייא .ּפַאש ןופ ןדנואוושרַאפ קעשזד זיא רעטעּפש טייצ ַא טימ

 רעד ,דוד .רעטאעט ןליּפש ןלױּפ ןיא קירוצ ןרָאפעג זיא רע זַא ,טגָאזעג

 טכַאניײיב ןוא טעבראענ רע טָאה נָאטייב .ּפַאש ןיא ןבילברַאפ זיא ,"ףרוטמ

 .טנרעל רע ואוו ןוא טנרעל רע סָאװ יונעג טסואוועג טינ טָאה רענייק .טנרעלעג

 ףיוא ןריזומַא ךיז ןגעלפ סָאװ ,רעקיניצ עקינייא ןעוועג ןענייז ּפַאש ןיא

 טפָא םיא טנעלפ ,ןטכארט סעּפע ןוא ןציז טנעלפ דוד ןעוו .גנונעכער ס'דוד

 .עלעשיק א רעדָא לדנָאב ַא ,לוּפש ַא ,עטַאמש עסַאנ ַא ּפָאק ןיא ןעילפ

 ייב זַא ,"קרַאמ-ריזח, ןופ סעיינ ּפַאש ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה לָאמ ןייא

 ,רָאטקָאד ַא רַאפ ךיז טנרעל סָאװ ,רָאטיערעּפָא ןַא טעברַא ןיקסלַאװַאק

 וצ טָאטשנָא זא ,ןעוועג "הדומ , ךיז טָאה דוד זיב ,טנערפעגכַאנ טָאה'מ

 .רָאטקָאד ַא ןרעוו וצ ךיז רֶע טנרעל ,רינעשזניא ןא רַאפ ךיז ןענרעל

 סדוד ףיוא קזוח טימ ןטָאשעג טָאה ןעמ .טפראדעג טינ ןעמ טָאה רעמ

 ,רָאטקָאד רעה , :טסַאּפשעג ןוא עטַאמש א ןטלאהעג טָאה רענייא .גנונעכער

 -וצ טגעלפ ,ןיילַא יקסלַאװָאק ,סָאב רעד "! רעגניפ א רימ טרישזַאדנַאברַאפ

 טרעה ,ןבעל רָאטקַאד , :ןנָאז ןוא ןזײאיזַאג ןופ עקשיק ענעמוג 8 טימ ןעמוק

 : ןסַאּפש ןוא קָאשט קיטש ַא טימ ןעמוקוצ טגעלפ ,ןַאמרָאפ רעד "?! םיוא ךימ

 ."טפעצער א רימ טביירשרַאפ ,רָאטקָאד רעביל,

 זיא רע זיב ,םוידוטש ןוא טעברַא ןייז טימ ןעגנַאנעגנָא רעבָא זיא דוד

 סָאװ ןוא זיא רע ואוו טסואוועג םינ טָאה רענייק .ּפַאש ןופ קעוַא ףוס-לכ-םוס

 .םומט רע

 ךיז טָאה ,"סרָאליעט וװָא דוהרעדָארב יהד, .רָאי רָאּפ ַא קעװַא זיא ױזַא
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 רעטעברַא יד ןבָאה ןיקסלַאװָאק ייב ךיוא .דיערט םעד ןריזינַאגרָא וצ ןעמונעג

 .ןָאינוי א ןנעוו ןטכארט ןעמונעג

 רעסערּפ רעד ילע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה יקסלַאװָאק סָאב רעד ןעוו

 -נײרַא ךיוא רעסערּפ ערעדנַא יד ךיז טימַאב רע זַא ןוא ןַאמךןָאינוי ַא ןיוש זיא

 -נורַא ,שיט-רעסערּפ םוצ רעזייב א ןפָאלענוצ רע זיא ,ןָאינוי רעד ןיא ןעמענ

 ,ּפַאש םעד ןזָאלרַאפ ךיילג ןילע ןסייהעג ןוא ןזייאסערּפ ןופ ּפייּפ יד ןסירעגרעט

 ןכָארבעגסױא טָאה סע .טשימעגניײרַא ךיז ןבָאה רעסערּפ ערעדנַא יד)

 מָאה ןַאמרַאפ םעד .ּפעק עטקַאהעצ ןנַארקעג ןבָאה עכעלטע ןוא ,געלשעג ַא

 ןגיוא עיולב רַאּפ א ןגָארקעג טָאה ןיילַא יקסלַאװָאק .טנַאה א ןכָארבעצ ןעמ

 .ּפיל ענעטלַאּפשעצ א ןוא

 ,סנַאלבמַא ןַא ןוא ײצילָאּפ ןפורעג ךיילנ טָאה ,ןירעטלַאהכוב יד ,ילריוש

 -קנילפ ַא ןופ גנאלקעג רעד טרעהרעד ךיז טָאה םורַא טונימ עכעלטע ןיא

 .ּפאש םייב לעטשּפָא ןקידננילצולּפ ַא ןוא סנַאלבמַא ןקידנּפױל

 -םױרַא ,טנַאה ןיא עלעשטעס ַא טימ רָאטקָאד רעגנוי ַא ןיירַא זיא סע

 ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא ןטנעמורטסניא יד טּפַאכעג

 :ּפַאש ןרעביא יירשענ ַא טרעהרעד ךיז טָאה לָאמַאטימ

 ! "ףרוטמ , רעד ,דוד ךָאד זיא סָאד ,זיא סָאד רעוו רָאנ טעז ---

 דיוויעד רָאמקַאד  ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ,"ףרוטמ רעד, ,דוד ,ָאי

 טָאה רע ןעוו ןוא .ןדנואוו יד ןעמעלַא טרישזַאדנַאברַאפ טָאה רע ."ןַאמדירפ

 "! עלייוו ַא טרַאװ, : טנַאזעג םיא וצ רע טָאה ןיקסלַאװַאק טימ טקידנערַאפ

 עקשיק ענעמוג יד ןָאטעג םענ א ,ןזייאסערּפ ַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 : ןטסַאק-טסורב סיקסלַאװַָאק וצ טגיילעגוצ סַאּפש טימ ןוא טנַאה ןיא

 טּפַאלק סע יצ ,ןרעהסיוא ךיא ליוו -- ,ןָאטעג גָאז ַא רֶע טָאה --- ,טציא --

 ! ץרַאה רעייא ךָאנ

 .טירטס ירנעה ףיוא סיפָא ןא טנפעעג רעטמעּפש טָאה ןַאמדירפ דיוויעד .רד

 .םיזיוו ַא רַאפ רעדיינש ַא ןופ טלָאצַאב ןעמונעג ןעוו ןטלעז טָאה רע

 ּפאש א ןיא -- רעּפָארג .װ



 רענישולאק רעזייל ףסוי
 1894 ןיא ןריובעג

 1912 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ירעואב

 ,טלעטשעצ ךַאנ רעזייה טימ ,ירעואב יד -- סַאג ַא
 ; טנעוו-לגיצ ףיוא טקעדעגוצ ןרָאי ןופ ביוטש טימ
 ,טנערבעגּפָא ןציה ןופ ןוא ,עמניורבעצ ןרעמוז ןופ
 .טלעוו רעד ןופ טעמוא רעביא ןסקַאװַאב ךיור טימ

 ,ייז ךרוד קירכ ַא ףיוא ןענַאב ןפיול סע ,טכַאנ ןוא גָאמ ךרוד
 ; ןײרַא רָאנ טייקזייב רעטצנעפ יד ןיא ןפרַאװ ןוא
 ,ןייש ןגרַאק םימ טקעדַאב ,געוו ןטריקורב ףיוא ןטנוא ןוא
 .יירדעג קידלבריוו םעד ןיא טנלע רעד ךיז טרעטנַאלּפעצ

 ,ּפערט יד ףיוא ןרָאדירָאק ייב ,סאג רעד ןופ ןעלקניוו ןיא
 .ּפעק יד טימ ןגיובעג ?סּפמערט , ןציז סע ,טגלָאּפרַאפ טיונ ןופ
 .דיירפ ןוא ץנַאלג ןופ טלײשענּפָא ,רעזייה יד יו ,ןקוק ןוא

 ,טרעצרַאפ קילב ןופ ,גיוא ןופ םױרַא טקוק ןבעל ןופ טסברַאה רעד
 .טרעטשעצ ייז טנגוי רעירפ ןיא טָאה לרוג רעד סָאװ ,ןעמייח ןופ
 .טײקענּפָא רקפה ףיוא סמוג ןוא בָאה ןופ טייק רעד ןופ ןוא

 ײװדָארב ףיוא קיטנוז

 .ײװדָארב ףיוא רעכעד רעביא ןסָאגעצ ןוז טימ טנייש קיטנוז ןופ ור יד
 ,שיור ןָא טמוטשרַאפ טנייה טגיל ,ןָא נערב-םי ןופ ךרודַא טָאטש יד טדיינש סָאװ סַאג יד
 ,סױרַא ךיז ןופ יירשעגסיוא ןייק טינ ןזָאל סעדייבעג עקיזיר יד
 .ייז ןיא ןָא קיביײא ןופ טניואוועג גרַאב ןוא דלעפ ןופ ור עיירפ יד טלָאוװ'פ יוו

 ,וצ ןגערב עריא וצ טמוק סָאו טסַאנ םעד ירפ ןעמענוצפיוא עטשרע יד

 ,לָאּפוק ןדנעשטשילב ריא טימ ,גנוטסעפ-"טריָאוװלואוו, יד ּפָאק ןצלָאטש ַא םימ זיא

 לָאצ א ןָא רעטצנעפ ןיא ןוזןעלנעז טימ זיוה עקידמערוט-קיזלעפ סָאד

 .ןר-בוט-םוי עטיײרּפשעצ יד -- ןטנוזעגנ נָאט ןופ ןרעייפ טימ טסירגַאב
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 ,גָאר וצ גָאר ןופ טניוו ןיא טסערּפעגּפיונוצ ןלָאּפוק ןוא רעזייה רעביא ןוא
 ,סַאג רעד ןופ ןכַאװַאב וצ תורצוא יד ,ןעגנוטסעפ יד יו ןעייטש סָאװ
 .םַאּפ למיה רעיולב ַא ,ךיוה רעכעד ףיוא טרַאּפשעגנָא יו ,טגיילעגסיוא טגיל

 ,גָאמ ןצנַאג א רַאפ ןשטנעמ יד ןופ עטרעקענּפָא ןרַאוטָארט ןופ
 ,ךיוה רעיולב ןיא ףױרַא טילנעצ ןוז טימ ,ור-קיטנוז יד קידבוט-םוי םנייש
 ןיור ןופ גָאט ַא ףיוא ריא טיירּפַאב טָאה סָאװ ,טלעוו יד טביולעג סַאג יד טלָאוו'ס יו

 קרָאי-וינ

 ,קרָאירינ
 ! טניריבאל רעטקַאהעגסיוא-ןייטש ,וד
 ,רוטקעטמיכרַא ןוא טינַארג ןופ טמערוטַאב
 ,זלעפ ןוא ןיימש ןופ ןשינעפיט עטלַארוא ןיא טלגָאנעגנייא וטסייטש

 .םי ןופ ןניוא ענייד קידנעמענּפָארַא טשינ

 ,קרָאיײינ
 ,רימ רַאפ טסיב וד

 ; ןגיוא עניימ רַאפ גנולניּפשּפָא ןַא

 ,ץַאט רעקיזיר ַא ףיוא גנולעטשסיוא ןַא

 ,םורַא ךיד ןעלגניר סָאװ ,ןרעסַאוו יד ןופ טנעה יד ןיא

 .ןבעל ןופ רעדליּפעג ןקיבייא ןייד טימ

 ,לקאטקעּפס א רַאפ יוװ ןוא

 ;רימ רעביא טרעכיוועצ ,טײקמַאזנייא ןוא ,טנלע ןופ ליּפש םעד רַאֿפ

 ,ןלייה-ןרעיומ עטיירדרַאפ ענייד ןיא םורַא ךיא עשזדנָאלב

 ,ןרמוא ןוא שיורעג ןופ ןרעטנַאלּפסױרַא טשינ ךיז ןָאק ןוא

 .ןנעוו עניימ ףיוא ךָאנ טלגילפ סָאװ

 ,ּפָאק-טריָאוולואוו ןייד

 ,רעזייה עלא רעביא רעטציּפשעגנפיוא ןַא טייטש

 ,ךיוה ןיא רענעביוהרעד א
 ,"טירטס לָאוװ, ןופ סיפ יד ייב

 ,דנַאל ןוא םי רעביא סלוּפמיא ןדעי ןייד סיוא טּפאלק ןוא

 ,.ץרַאה ןשירטקעלע ןייד ןופ

 ,ךיד ןרעדנואווַאב וצ ןוא

 ;למיה םוצ ענעפיררַאפ ,ןענָאסאפ עקידרענייטש ענייד ןיא

 ,ןגערב ענייד ייב ןרעקנַא ןוא ןטמייוו יד ןופ ןתעל-תעמ ךרוד ןלייא

 ןסורג עקילָאצנָא טימ ןפיש ךָאנ ןפיש

 .טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ



 639 רענישולאק רעזייל ףסוי
 י.י ים א א א... יי א א א א א א א 0 0 0 א

 ,ּפָאק רעקידמערוט ןייד

 ןניוא יד ןיא ןעקנופ טימ טסירגַאב

 ,םי ןקיצנַאלג םענעּפָא ןפיוא ףיש עיינ עדעי

 ; ריד ייב ןעגנואוטפיוא עפיורג ןופ ןָא טגָאז ןוא --

 ,זיּפש-"רעלזיירק, םעד רָאפ טלעטש --

 . .. . למיה םעד ןרעכעלעצ ליוו סָאװ

 זיר "טיעטס רעיײיּפמע  םעד ףיוא ןָא טזייוו

 ,קָאטש ייווצ ןוא טרעדנוה ענייז טימ

 .קרָאידינ ןיא ךיד ןכאװַאב וצ ןביוהרעד טסָאה וד סָאװ

 ,הָאט ךָאנ גָאט
 ,דרע ןייד ףיוא רעטשטנעבעג רעד ןשטנעמ ץיינ ןופ ךיא רעוו

 .טָאג ַא ןופ רעטבלַאזעג קילג רעד

 ,ךיילנג רימ טימ ןוא

 ,רעדנעל עטייוו ןופ עקירעגיינ יד טימ וטסרעוו

 ;לעווש ןייד ןטערטַאב סָאװ

 ,קילג ןטזָאלבעגפיוא ןופ דיירפ טימ טשירפרעד
 ,ןּפיל עקילָאצמוא ףיוא גנוביול טםימ טסירנַאב

 ,גָאט ןופ טכיל סָאד טשינ טעז סָאװ ,רעדנילב רעד יוװ ןוא

 -- גערב ןייד וצ רערעדנאוו רעד טשינ טעז

 ,ךיוה ןקידרעכױררַאפ ןוז ןייד

 ,ראווריוו ןזָאלדנע ןַא ןיא םורַא ךיז ןגָארמ סע ואוו

 ,סָאאכ רעקידעבעל רעד

 .תונושל רעטנזיוט ןופ

 ,קרָאיינ
 רימ רַאפ טסיב וד
 ,ץַאמ רעקיזיר ַא ףיוא גנולעטשסיוא ןַא
 ,םורַא ךיד ןעלגניר סָאװ ,ןרעפַאװ יד ןופ טנעה יד ןיא
 ,ןבעל ןופ רעדליּפעג ןקיבייא םעד טימ
 לַאטש ןוא ןזייא ןופ רימ רעביא ךיז טגָארט סָאװ
 .טלעוו רעד ןופ ןעלקניוו עלַא ןיא ּפָא טגָאלש ןוא



 ןאטרירפ ןמלק
 1895 ןיא ןריובעג

 1912 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 תונברק-לננעיירט יד ןופ רבק םייב

 ,ךעלמילב עזָאר-סייוו טימ ןסקָאװַאב ,לגרעב א
 -- ,ןבירשַאב רעטרעוו עקיצראה טימ למערב ַא
 רעטכעט-רעטעברַא עדנעילב ךַאנ זיא סָאד טָא
 ,ןבילברַאּפ ןבעל ןיא קנעדנַא רעקילייה א

 ,חרזמ רעד ךיז טבראפ'פ ןעוו ,ןגרָאמירפ ןדעי ןיא

 ,עטדנעלברַאפ ןלַארמש ןופ רעזייה יד ןעייטש'פ ןוא
 רעיורט ןיא רעגנוי ַא רבח א ךיז טזײווַאב

 .עטנערברַאפ סטננוי ןופ רבק ןטנלע םייב

 -- עטניּפשעג גנונעּפָאה ןופ ,ןעמיורט עקיטכיל ןיא

 ,ןעננַאלרַאפ עטסנעש יד רעצרעה עכעלשטנעמ ןופ

 ןענייוו סָאװ ,סעמַאמ ראפ תוליפת ןיא רע טבעוורַאפ

 . . . ןעגנַאגרַאפ ןעמַאלּפ ןיא ןענייז םָאו ,רעדניק ךָאנ

 -- רעיורג-קידכשוח א ןַאד גָאט רעד ףיוא טייג'ס ןוא
 ,ןטכייל ןוא ןעלקניפ רָאנ ןלַארמש יד םירבק ףיוא
 ,למיה ןופ ןרערט יו ,ענייר יוט סנּפָארט ןוא
 .ןטכיײפַאב רעטכעט-רעטעברַא ןופ רבק םעד

 ,םיוא גָאט רעד ךיז טשעל סע ןעוו ,טכַאנרַאפ ןדעי ןוא
 ,ןעמואוושעצ םנטַאש ןָא ץעגרע ןופ ןעמוק סע
 רבח רעטנלע ןַא רבק םייב ךיז טזייוװַאב
 .ןעמולב עדנעקעמש ןוא ןזיור עדנעילב טימ

 ,טעברַא רעד ןופ דניק ַא -- ,םינּפ ןייז זיא ךיילב ןוא

 ;ןטכַאמשרַאפ טנגוי ןייז טרָאד קירבַאפ ןיא זומ סָאוװ

 עטנערבראפ רעטסעווש ןופ רבק םוצ ָאד טמוק רע

 ,ןטכאנרַאפ עליטש עלעקנוט יד ןיא זיולב רָאנ

 -- לגרעב םייב ןעמולב יד רע טצנַאלפ קידנגייווש ןוא

 ;רע טכעלפרַאפ ןצנַארק ןיא ןזיור עדנעילב יד
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 ןענַאמרעד קיבייא לָאז'ס ,רבק םייב ייז טגייל ןוא

 . . . רעטכעט-רעטעברַא ןופ סנבעל עדנעילב ןָא

 -- ,רעגנוה ןופ םירוסי ,ערעווש ןגָאטיײװ ןוא
 -- ,ןדייל ןוא ןעייוו יד רעצרעה רעטעברַא ןופ
 ,ןרעה רַאפ תוללק עכעלטיוט ןיא רֶע טכעוורַאפ
 ,ןדיירפ ןוא סוסקול ןיא ,עטקילגַאב ןבעל סָאװ

 לגרעב עטנלע סָאד רֶע טשוק קידנגייווש ןוא
 ,ןרערט עקידוז ליפ ןצענַאב רבק םעד
 ,עטצירקרַאפ רענייצ ךרוד ,טייקלימטש ןיא ךיז טרעה'פ ןוא
 .ןרעווש סעקילייה א -- המקנ ןעמענ וצ

 טרָאד טייוו ץענרע
 למעטש ַא ןיא טרָאד טייוו ץעגרע
 ,םייה רעביל רעטלַא ןיימ ןופ

 ןעמיורט ךיז טבעוו ,לדיימ א טציז
 .םייחעג ןיא לגניי ַא רַאפ

 ,ואוו-דמערפ רעד ןיא לגניי ַא רַאפ

 ,דנַאל ןייז ןופ ןפרָאװרַאפ טייוו
 ץלַא טכַאנ ןוא גָאט קידנעטש זיא סָאװ

 .טנַאּפשעג ךָאי סנבעל םעד ןיא

 ןעמולב עטסנעש יד סיוא יז טפייר
 ,ןוז רעד ןופ עטלַארטשַאב לעה
 עביל רעסייה טימ יז טלטרעצ
 .ןיהַא םיא ייז ווירב ןיא טקיש

 ,ךעלווירב יד ךרוד לגניי רעד טזעל
 ,דיירפ רַאפ סיוא ןעמולב יד טשוק
 ,עביל עיירט יד טנייװַאב ןוא
 .טדיישעצ טָאה ןבעל רעד סָאװ

 טפַאשקנעב
 ,עמַאמ עיירט ,עביל עמַא1ג
 ,רעהַא רימ ווירב-טפיירט ץילַא טסקיש
 לווירב ןדעי ןיא ליפ ךיא ךָאד
 .רערט עסייה ַא טימ וטסקיש

 ,ךעלסַאלב סעּפע -- רעטרעוו יד זעל'כ
 .טקנעושעגּפָא ןרערט ןופ יו

 ריד ץרַאה ןייד יו ,עמַאמ ,ַאד ליפ'כ
 ,טקנעב םע דניק טנלע ןייד ךָאנ

 ,לביטש ןיא רימ ייב ָאד ךיא ץיז
 .ןייּפ ןוא ייוו ןרעווש ןייד ליפ
 ,עיירט עמַאמ ,לָאמ ןייא טינ ןוא
 .ןייוו ןוא גנַאל ןהעש ךיא ץיז

 קירבַאפ ןיא
 ,עטביוטשרַאפ קיד ,ןביוש עטַא

 ,קירבַאפ ןיא ענשוד ,לקנוט

 ךשוח רעד טלַאפ ןצרַאה ןפיוא

 .קילב ןדימ םעד טבירטַאב ןוא

 טעמוא רערעווש א סיוא ךיז טיירּפש

 .ןייא םעלֿא רעיורט ןיא טליה

 ןגיוא יד ףיוא רעדיווטעי טבייה

 .ןייש לסיבא ואוו ןכוז

 לּפענןטַאמ ןיא ץילב א טינ

 ,טכיל עלעה לקניוו ַא ןופ

 ,ןגיוא עטכייפ יד סיורג ןרעוו

 .טכיזעג סָאד רעדנואוו טימ ןוא

 רעכעה ףיוא ּפָאק םעד טביוה רעדעי

 -- ,קילב א וצ לקניוו ןיא טפראוװ

 ןגיואןלארטש עפיט יד טשטנעב

 ,קירבַאפ ןיא לדיימ ַא ןופ



 ןײטשריסַאּפ םהרבא
 1895 ןיא ןריובעג

 1939 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1955 ,יַאמ ןט16 םעד ןברָאטשעג

 םערוט-לבב רעד

 ןביוהרעד ךיז ןרעיומ ןבָאה ,קיטנַאלטַא ןופ ןגערב יד יי
 : םנקלָאװ וצ זיב ןגייטש ייז ןוא ,םיוא ךיז טסיג ןָאסדָאה רעד ואוו
 --- ,ןציּפש ערעייז ןעלמיח יד זיב ,קיטנַאלטַא ןופ ןגערב יד ייב
 .רעכעה ןוא ךיוה ךיז ייז ןסייר ,טלעוו רעיינ רעפיורג רעד ןיא

 --- ללח ןיא ףיוא ןלייז ןגייטש : ןזיר ןופ רוד א טניואוועג טָאה
 ; ךיוה רעטּפַאלק טרעדנוח ןגייטש רעּפוק יו --- טיוה ,רעדילג יד זנָארב
 -- ,ןשטנעמ יד וצ סנטָאש ןפרַאוװ ,רעדניק יו טליּפשעג ךיז ןבָאה ייז
 .גָאמ ןופ טכיל סָאד שזַא ןלעטשרַאפ .רָאמרַאמ רעטיור--- ףוג ןוא טנעה טימ

 ,ןטַאמעזאק יו רעזייה ןעייטש ,ןעמייה עליטש טינַארנ ןופ ןוא
 ; לָאטש ןקָאלב ןופ טמערופעגסיוא : טקיטסעפעגנייא ךעלגרעב יד ןיא
 -- ,ןעגנַאטש-ןזייא ןוא ןַאטעב-םוג ןזָארג עפיט ןיא טעבעגנייא
 - .ןגיוא יד רַאפ טלדניווש סע ןוא ,ןסָאגַאב לעה ןיישנוז טימ ןוא

 ןרָאװעג ןיילק שטנעמ רעד זיא ,הגלפה-רוד ןעמוקעג זיא
 ; םינינב יד טימ ךיילגרַאפ ןיא : ךעלייק םענופ ןקע עלַא ןופ

 ,ךעלמערעוו עניילק ,עניילק יד יוו -- ןסַאר עלַא ,ועקלעפ ץלַא
 .ןזיר עסיורג קיטכעמ ןגעקטנַא .םערומ-לבב ןעיוב רעדיוו

 הנלפה רוד

 : ןטסַאמרַאפ ךיוה ךיז שטנעמ רעד טָאװ
 ; קילָאטש-רעבליז --- םרעלדָא ןבעווש'ס
 -- ,ןביוהרעד ךיז ןעלמיח וצ זיב
 רעכעה ךָאנ טנייטש -- רעמ ךָאנ טגַאװ רע

 ,ללח רעטייוו --- ןרעפסָאטַארטס

 ;ןטלעוו יד ןופ ףוס-ןיא םוצ זיב
 ,ןרעטש ןוא ןוז ןעמענוצנייא
 .ןבעגעג ךיז העובש ַא שטנעמ טָאה
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 ,ןעגנַאלש-ףושיכ -- רעטכיל יד עז

 ; סױרַא טכַאנ רעד ןופ ןלַארּפ

 ,ןעינימ רעייז טימ ןניוא ןדנעלב

 ,רעמַאלּפ ןקידרעטיצ רעייז טימ

 ,שטנעמ רעד טשרעהַאב שינרעטצניפ טָאה
 ,ןגיזַאב גָאט םעד ךיוא רע ליוו
 --- ,ןלַארטמש-ןענוז ןפיוקרַאפ ןוא
 .ןטסעמסיוא ייז "ןטלָאװ,, יד טימ

 -- ,קישיור רוכיש תונחמ ןענַאּפש

 ; ןבעל -- ןצכעל ןוא טסול ןרָאנ
 ,ןעמאלפ ןניוא עטנַאּפשעגנָא

 .רעגנוה-חוואת טימ טלערּפעגנָא

 ,עטּפױקרַאּפ טיורב רַאּפ געט עצנַאג
 -- ,ןלַאפעגוצ זיא טכַאנ יד זיב
 ,ךעלקערב יד שטָאכ רעדעיא טכוז
 .ןסײרוצסױרַא ןבעל םענופ

 ,טנורנּפָא ןופ ליומ סָאד סױרַא טייּפש

 ,עקידנגָאי םיפוג ןענָאילימ

 ,ןגיוא-רעייפ עקידנעשזדנַאלב טימ

 ןסַאג עקידלמוט עטייוו ףיוא

 ,לסקַא ךיז טסיוטש ןוא טנַאה ךיז טסיוטש

 ;ןעמאזוצ ךיז ןשימ תולוק

 ,ןכָאק ייז ןוא ןצלעמש רעטרעוו

 ,ןטייקיבייא עקידנעמַאלּפ ןיא

 ,עסַאמ עסיורג יד סיוא ךיז טשימ
 ; קיפוסיזַא זיירק-רעביוצ ַא ןיא
 -- ףשלַא ןכוז סעּפע ,סעּפע
 .סױרַא טינ רענייק ךיז טניפעג

 ,טנלע ןרָאװעג שטנעמ רעד זיא'ס
 ;תולדג ןשיווצ ןריולרַאפ ךיז
 ,רעזייה עטלַאק רָאמרַאמ יד ןיא
 .םלמוטעצ םורַא רע טעשזדנַאלב

 ,ןטסַאמרַאפ ךיוח ךיז שטנעמ רעד טָאה
 ; קילָאטש-רעבליז סרעלדָא ןבעווש'ס
 -- ,ןביוהרעד ךיז ןעלמיה וצ זיב
 .רעכעה ךָאנ טגַאװ --- רעמ ךָאנ טגיימש רע



 וַאקלַא עשוהי
 1895 ןיא ןריובעג

 1909 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ליוולדימ ןיא היוול יד

 ןטרָאד טעוו ריא .םונהיג ןייק טשינ ןוא ןדעדזנ ןייק טשינ זיא ליוולדי

 טדיינש סָאװ ,טירטסךיעמ ַא ; רעזייח עמערָא ןוא ןצַאלַאּפ עכייר ןעניּפעג

 -טקעלע ,רעטצנעפ-יוש ,ןטפעשעג ענייש טימ ,גנעל רעד ןיא טָאטש יד ךרוד

 ץעלַא ןיא יו ,טסולג ץרַאה רעייא סָאװ ןוא ,סרעטַאעט-יוואומ ,ןדליש עשיר

 .ךעלטעטש

 סָאװ ןוא ,עיצנַאטס-ןילָאזַאג ןייא רעירּפַא -- ךעלטעטש עלַא ןיא יוװ ןוא

 ------ .סעיצנַאטסדךילָאזַאג רעמצלַא ,לטעטמש ןיא ןיירַא טרָאפ ריא רעטייוו

 א ןלַאפעג זיא יינש ַא ,םייוו דרע יד ,יורג זיא למיה רעד .ירפ זיא'ס

 .טכַאנ עצנַאנ

 ןיא ןשטנעמ ךס ַא טעז'מ ןעוו טינ סעיינ ןייק זיא ךעלטעטש עלַא ןיא

 ןקירבַאפ טָאה סָאװ ,לטעטש סעדעי לייוו ,ןסַאג יד ףיוא העש-ןגרָאמירּפ רעד

 ןירַא טגנירד ףייפ רעד טָא .ףייפ ַא ןופ טקעוועגפיוא גָאטרַאפ עלא טרעוו

 ףָאלש ןופ ףיוא ייז טסייר ,רעניואוונייא ןדעי ןופ ןטולב יד ןיא ,ןרעיוא יד ןיא

 ,טנעמַאמ םעד ןופ ןוא .ןטעב ערעייז ןופ רעטנורַא דלַאווג טימ ייז טּפעלש ןוא

 יד וצ ןעמוק ןשטנעמ יד זיב ,לטעטש ןרעביא ךיז טײדּפשעצ ףייפ רעד ןעוו

 עכעלשטנעמ ןייק סױרַא טינ ייז ןזייוו ,לימ רעדָא קירבַאפ רעד ןופ ןרעיוט

 -ניא טדער'מ רעדָא ,ץרוק טדער'מ ,שינַאכעמ ןָאטענ טרעוו ץלַא ,ןטפַאשנגייא

 | !ט פ יו ל" מ ,טינ ןצנַאנ

 -וצ ןרָאי טימ יו ןביױהעגנָא ןגרָאמירּפ רעד ךיז טָאה ליוולדימ ןיא ָאד

 ןוא ,ןעיורג ןבױהעגנָא ךיז ןופ יו טָאה טכַאנ רעד ןופ טייקצרַאוװש יד .קיר

 ןצנַאגניא טשינ ןוא סייוו ןצנַאגניא טשינ ,ןבילבעג ןייטש זיא טייקיורג יד

 .טרעהעג טינ רענייק ךיוא טָאה ףייפ םעד ןוא ,יורנ

 -- -- -- 4 סַאג רעד ףיוא ןשטנעמ ליפ ױזַא ָאד ןעוט עשז-סָאװ

 .רעטעברַא ןטעדרָאמרעד א ןופ היוול ַא ,היוול א ךיז טיירנ סע

 גניטינ ליוולדימ ,, רעד ןיא קיירמס א ןָא טייג ןכָאװ סקעז עטצעל יד רַאפ

 . . . "סלימ
 רעזעוורעגנ ַא זיא ,"סלימ גניטינ ליוולדימ , רעד ןופ רעמיטננייא רעד

 .רעכערב-קיירמפ טלעטשעגנַא ןוא דלודעג םעד ןרָאלרַאפ רע טָאה ,שטנעמ

 ןפורעג רע טָאה .טרעקַאלּפעצ ףמַאק רעד ךיז טָאה .השעמ עטלַא ,עטלַא יד

44 



 245 ןָאקלַא עשוהי
= 

 ןופ ,קרָאיהינ ןופ רענייא ןעמוקעג רעהַא קירוצ ךָאװ ַא טםימ זיא ,ײצילָאּפ

 רעדניק .עיצַארטסנָאמעד א טרישזנַארַא ןוא ןָאינוי רעד רעד ןופ סיפָא-טּפיוה

 סע סנבעל לּפיוו ,טלעוו רעד ןזייוו םושּפ ,ןעמונעגטימ ןעמ טָאה ןניוו יד ןיא

 8 ךָאנ ןעוועג זיא םעד ץוחא .סָאב םעד ,ןשטנעמ ןייא ןופ קיגנעהּפָא ןענייז

 רעכערב-קיירטפ יד ןלעוו רשפא ,קירבַאפ רעד םורָא ןייג טעוו'מ -- גנונעכער

 .ןעייגַאב ייז ןכערברַאפ א רַאפ סָאװ ,ןעזנייא

 סָאװ סָאנ יד ,טירטס-לימ ףיוא טעוועריקרַאפ ךיז טָאה'מ רָאנ יוו רעבָא

 ןוא יײצילַאּפ ןסקָאװענסיױא דרע רעד רעטנוא ןופ יו זיא ,"לימ , רעד וצ טריפ

 א זיא'ס זַא ,ןזייוורעד סָאד ןפלָאהעג טינ טָאה סע .נעוװו םעד טלעטשרַאפ

 ."לימ , יד ןײנמורַא לָאמ ןייא זיולב ליוו ןעמ זַא ,עיצַארטסנַאמעד עכעלטניירפ

 טָאה סָאד ױזַא יווװ טינ טסייוו'מ ,גנילצולּפ ,ןוא רעהַא ,ןיהַא טהנעטעג

 ןופ ןסיוו םעד טימ ןעוועג זיא סָאד זַא ,וליפא טנַאז'מ ! סָאש א -- ,טריסַאּפ-

 ,םונהיג ַא ןביהעגנַא ננילצולּפ ךיז טָאה סע ,ןייז טינ לָאז'ס יוו .ײצילָאּפ רעד

 ןפַאלעצ ךיז ןענייז עלַא זַא .המחלמ א ןיא יו שינעפיול ַא ןוא יירעסיש ַא

 טָאה ליוק א .ןטיוט א קידנגיל ,םלימ ינהָאשזד ,ןינהָאשזד ןענופעג ןעמ טָאה

 ,ץראה סָאד טרעכעלעגכרוד םיא

 ןעמוקרָאפ ףרַאד טנייה לייוו ,רַאפרעד זיא ןסַאנ יד ןיא טייקיאורמוא יד

 .היוול סינהָאשזד

 ױזַא : ןסָאלשַאב טָאה'מ ןוא ,גניטימ ַא ןטלַאהענּפָא ןעמ טָאה טכַאנייב

 ךיז טָאה .היוול עקיטראסיורנ א םיא טמוק ,רערימרַאמ א זיא ינהָאשזד יו

 ןייז זומ היוול יד : טרָאװ ןברַאה ןטימ טגָאזעגנָא ןוא טסואוורעד ײצילַאּפ יד

 .סעיצארטסנַאמעד םוש ןייק ןָא ,עליטש ַא

 "ימנעס ןופ טייק עגנאל א ךיוא רָאנ ,שמנעמ א םתס טינ זיא ינהַאשזד

 -יוא ןא ןיא ןעמוקענמוא ןרעטלע ענייז ןענייז קירוצ ןעצ רַאי ַא טימ .ןטנעמ

 ַא ןָא ןבילברַאפ ןענייז ,תור ,רעטסעווש ןייז טימ רע ןוא קילנמוא-ליבָאמָאט

 סָאד ייז טָאה ,רָאי טכַא יז ,רָאי ןעצ ןעוועג טלַא ויא רע .לאוג ַא ןָא ,בורק

 ץלַא .רעדניק סנעמעלַא רַאפ ןרָאװעג טנכעררַאפ ייז ןענייז .ןניוצרעד לטעטש

 ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,ןבעל םייב םיא וצ טליפעג ןבָאה רעניואוונייא עלַא סָאװ

 .היוול רעד ייב ןזיײװאוצסורַא

 טיירגענוצ זיא היוול יד ןוא .רעגייזא ףלעווצ ןעמוקרָאפ ףרַאד היוול יד

 ,טנדרָארַאפ טָאה ײצילָאּפ יד יוו טשינ ,טלָאװעג ןבָאה רעקיירטפ יד יוװ ןרָאװעג

 .טירטס-ןיעמ וצ ןשטנעמ טמָארטשענ ןבָאה ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא ךרוד

 אזַא קידנעעז ,טביולנעג טינ ןניא ערעייז טושּפ ןבָאה טיילסטעפשעגנ יד

 ,תורוחפ טימ רעטצנעפ-יוש ערעייז טניילרַאפ לענש ףיוא ןבָאה ייז .םלוע ןסיורג

 -עג זיא סָאװ ,יינש רעד .ןשַאלאק ףיוא זיולב ןעוועג זיא עגַארפכָאנ א רעבָא

 .עטָאלב רעיורג א ןיא ןרָאװעג טלדנאװרַאפ טציא זיא ,טכַאנ עצנַאנ ַא ןלָאּפ

 -סיוא לענש ךיז ןבָאה טנָאמרַאפ טָאה ליוולדימ סָאװ ,ןשַאלַאק רַאּפ עכעלטע יד

 סָאװרַאפ ,ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז ןבָאה טיילסטפעשענ יד ןוא ,ןעמונעג

 ןשַאלאק ךָאנ טיירגעגנָא טינ ןבָאה ייז
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 ןזיװַאב גנילצולּפ ךיז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ לַאװק רעכעלדנעמוא רעד

 גנומימש רענעביוהעג 8 ןיא ןפרָאװעגניײרַא ןעמעלַא טָאה ,טירטפ-ןיעמ ףיוא

 .היוול א וצ ןעמוקעג זיא'מ זַא ,ןסענרַאפ ןצנַאגניא ךיז טָאה'מ ןוא

 ,טרעטסיײנַאב ױזַא ןרָאװענ זיא "םוירָאּפמע, רעד ןופ רעמיטנגייא רעד

 -סױרַא ןוא טּפַאכעג טָאה רע זַא ,לָאמַא ףיוא ןשטנעמ ליפ ױזַא קידנעעזרעד

 עקירעביא יד ! בומ-םוי ןייז לָאז ,בומ-םוי זַא .ןָאפ רענַאקירעמַא יד ןעגנַאהעג

 ןרָאװעג טליהעגנייא גנילצולּפ זיא טירטס-ןיעמ ןוא ,ןָאטעגכָאנ ךיילג ןבָאה

 .ןענָאפ ןיא
 ןלױפַאב רע טָאה ."סילָאּפ וװָא ףישט ,, םעד וצ טכיירגרעד טָאה סעיינ יד

 רעד ןייז טלָאװעג טינ טָאה רענייק רעבָא .ןעמענרעטנורַא ןענָאפ יד לָאז'מ

 םעד ןבעל ןטלַאה טזומעג רע טָאה טײלסילָאּפ יירד יד יוו ױזַא ןוא ,רעטשרע

 .ןריפסיוא טנעקעג טינרָאג רע טָאה ,רעבערגַאב

 יד ןעייל םיא לָאז רֶע ,טנעמטרַאּפעד-רעייפ ןופ ףישט םוצ קעווַא רע זיא

 :םיא ןופ טכַאלעגסיױא ךיז טָאה רענעי רעבָא ,רעשעלרעייפ ריפ

 ? רעייפ א ןכערבסיוא טעוו סע זַא ,ןָאט ךיא לעוװ סָאװ ---

 ליוולדימ .גייטש א ןיא בייל ַא יו סיּפָא ןייז ןיא ןעגנַאנעגמורַא רע זיא

 יד ןיא םלוע םייב גנומיטש עכעלרעייפ יד ןוא ,ןענָאפ ןיא ןעקנוטעגנייא זיא

 -- -- --- .טסקַאװ ןסַאג

 ןכַאמ עכלעוו ,ןלַארטש-טכיל עלענ ןגָאלש ץענרע ןופ ,רעמיצ סיורג ַא

 ואוו ,טנורגרעטניח םוצ ךיז ןעיצ ייז .רעקימעמוא טנעוו יד ףיוא סנטָאש יד
 ןמימניא .טייקכעלדנעמוא רעצרַאװש ,רעפיט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו ייז
 ףרַאש טימ םינּפ רעכעלשטנעמ רענעסקַאװ ַא ,טנפעעג בלַאה ,ןורָא ןַא רעמיצ

 -צרַאװש רעד וצ טסַארטנָאק רעקיצנייא רעד זיא ,ןקַאב ץיּפש עטברַאּפַאב
 טניל רעכלעוו ןשטנעמ םעד ןופ ענעבילברַאפ סָאד ןייא טליה סָאװ ,טייק
 ,ןרילָאק ײלרעלַא ןופ ןעמולב טעקוב רעסיורג ַא -- ןורָא ןופ סנסופוצ .ןטרָאד
 -רַאפ םענופ ןעמָאנ ןטימ ןעמולב עסייוו ןופ ןבַאטשכוב ןופ סַאּפ ַא ןטימניא
 : טייקסייוו רעלימש א טימ ןרעיוא ערעייא ןיא טלמרומ רעכלעוו ,םענעברָאטש
 ! ינחַאשזד ,ינהָאשזד ,ינהָאשזד

 עיסעצָארּפ יד ,ןענָאפ ןיא ןעקנוטעגנייא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא טירטס-ןיעמ
 . . . םלוע-תיב םוצ זיב ןניוצעג לימש ןוא גנַאל ךיז טָאה



 יקסנירּפעװ לעשאר
 1895 ןיא ןריובעג

 1907 ןיא ץקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 גָא 3 א

 ּפעק עּפמעט ,ערעווש --- רעזייו|

 ,למיה ןופ ךיוב ןקירעדינ ןיא ןָא ןרַאּפש

 ךַאילש ןפיוא עניילק ןשטנעמ

 .למירד ןיא םיפ יד ןרעטנַאלּפ

 ,ואוו םורד ןעיצ לגיופ עניילק סעיאטס

 ,לנילפ ןופ ףור רעייז טימ ץרַאה סָאד טשינ ןגער ייז

 ,קירעיורמ ןוא ןיילק זיא יז ; ןוז יד זיא םָא --- ןוז יד

 ,לגיּפש-ןשַאט ןיימ יו ,קירעיורט ןוא ןיילק

 ןריובעג ךעלרעדניק לָאֹז ךיא ןעוו

 ,ןריובעג ךעלרעדניק לָאז ךיא ןעוו
 : ןעצ ןבָאה לעוו ךיא זיב דניק ַא רָאי ןדעי

 !ןעוועג טלָאװ סָאד ךעלרעדנואוו יווװ

 ,טגיוועג ןוא ןגיוזעג געט יד ךרוד ייז טלָאוװ ךיא

 טכיל םעניילק םייב ךיא טלָאװ ןטנווָא יד ןיא ןוא

 ,טקירטשעג ייז רַאּפ לָאװ ןופ ךעלעבייל

 ,ןשֿאוװעג ייז רַאפ ךיא טלָאװ ךעלעדניוו ןוא ךעלעדמעה

 ,ןֿפָאלש עלא ןעוו ,גָאטרַאפ

 ,קירמש יד ףיוא ןעננאהעצ ייז ךיא טלָאװ

 ,ןענַאטשעג עקנילייוו ַא טלָאװ ןוא

 ,למיה ןעיולב ,ןסיורג ןיא טקוקעג

 ,ןענעגער טנייה טעוו'ס ביוא

 ןלַאװקעגנָא ןטלַאהַאב ץרַאה ןיימ טלָאוו'ס ןוא

 ,ךרָאש-ךריש םעד ןופ

 ,טכַאמ טניוו רעד סָאװ

 ;רעה ןוא ןיה קירטש יד קידנביירט

 ,ךעלעדניוו ןוא ךעלדמעה יד ןיא ךעלכייב קידנזָאלבּפױא

 -- ףיש-לגעז א ןופ ןענָאפ יד יו

 -- ףיש-לגעז ןיימ ןופ ןענָאפ יד

 .ןעוועג טלָאװ סָאד ךעלרעדנואוו יו
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 יקטגירפעװ לעשאר 648

 לעוװש ןיימ ייב ייטש ךיא

 ,לעווש ןיימ ייב ייטש ךיא
 סױרַא ךיא קוק לעה ןוא ירפ ױזַא

 ; ןגעקטנא ןָא רימ טמוק סָאװ ,ץלַא וצ

 רעצ ןוא ןעגנואילב-גנילירפ ןופ טרעטנָאלּפרַאפ טינ
 ,ןגעוו יד ןגיל
 -- םיירב ןוא ןוז ןופ טניורבעגוצ רָאנ
 טייחרעקידנעלכיימש עדייב ןעייג רימ
 ,ןגעווציירק יד וצ זיב
 . . . קילב ןיימ -- טנאה ןיימ ריד ךיא ביג ָאד
 ;קירוצ טינ ןוא ןיהַא רָאנ טגיל געוו רעד
 . . . קינוזירעּפוק זיא ,לעה זיא טימעג ןיימ רָאנ
 : גָאז ןוא ךיז וצ טכַארט ךיא
 ,ןייש ױזַא טסיײגרַאפ וד
 .גָאט רעד טיײגרַאפ'ס יו

 טנװַא ןיא

 ,ביוטש ןקיגָאט ןופ דימ ןעמוקעג זיא רע
 ;דיילק ןייז ןופ טיורגעג טָאה גרָאז עקיגָאט יד
 טיירגעג שיט םעד קיטכיל יז טָאה ראפרעד
 ,דייר ןָא רָאג ןוא טיורב ןוא שיילפ טימ
 ; ךאז עמוטש א יו םיא טעװעדָאהעג
 -- ךיילג ךיז טגיילעג ןוא ,ןסעגעג טָאה רע ןוא
 .ךַאד ןכעלדניירפ רעטנוא טניילעג ןעור

 . . . ליטש רָאג ,ןעגנוזעג טנווָא רעד טָאה ליטש
 -- ףָאלש ןכעלסיז ןיא ןעקנוזרַאפ זיא רע ןוא
 ףָאש עמערַאװ ןטרָאד דלעפ ןיא ץעגרע
 .ףַאלש ןיא ךיז ןייא ןעמערַאוװ ,ךיז ןעילוט
 -- םיז-קידוועגניז ןרעטַאלפ ןעלגילפ-ףָאלש
 -- םיפ ענייז טקעדרַאפ ,ןשיק א טמענ יז
 .לופרעביא ןוא ,ץרַאה ריא טרעוו לופ ןוא



 יקסרעווטרייפ .י .י
 1895 ןיא ןריובעג

 1912 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ךיא ןיב ױזַא טָא

 : ךיא ןיב ױזַא טו

 ,ןגרָאמירפ ןדעי

 סָאנ ןיא ןדיי ןקניטלַא ןַא ןָא ףערט ךיא ןעוו

 ,תואּפ ןוא דרָאב עסייוו םימ

 ןגיוא עדלימ ,עטרַאצ טימ

 ,ןעמערב עיורנ ,עננַאל רעטנוא

 ,םערָא ןרעטנוא לקעז-תילט ַא ןוא

 -- ןענוװַאד ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ךיז טלייא סָאװ

 -- טָארט ןדעווטעי ןייז רעביא רעמיצ ןוא ןטָאש ַא יו ךָאנ םיא ךיא ייֵנ

 עקירעמַא ןיא ָאד ןליבָאמָאטיױא יד זַא

 ! תוחור יד יוו םוא ןנָאי

 ? סָאװ ,טשינ טייצ ןייק ייז ןבָאה סָאװ

 ! רַאי עצראווש ידלַא וצ

 : ךיא ןיב ױזַא טָא
 ,טייצנַאמימ
 ,סַאג ןיא עלעדיי ןיילק ַא ןגעגַאב ךיא זַא
 ,ךעלהמלש ןוא ךעלהשמ ,םַאטש ןטמירַאב ןופ
 ,טנַאה ןיא לרפס ַא טימ
 ,הרות ןענרעל ןיירַא רדח ןיא ךיז טלייא סָאװ
 ,עגר א ףיוא ּפָא םיא ךיא לעטש
 עלעּפעק ןרעביא םיא טעלג
 : טייהרעלימש םיא שטנעב ןוא
 ,קרַאטש ןוא טנוזעג ,עלעדניק ,וטסלָאז ןסקַאוװו
 ! הלילח ,ןעמעשרַאפ טשינ עמַאמ-עטַאט ןייד ןוא

 : ךיא ןיב ױזַא טָא

 ,טײצטנוװָא

 ןסאנ יד רעביא גנַאלש ןוא גנילש םוא ךיא יינ
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 יקסרעטטרייפ ,י י 0

 תחנ טימ לופ רעבעצ ביילק ךיא ןוא

 ,רעטכעט עשידיי עקנאלש ערעזדנוא ןופ

 ,עקיטסורב-קיטפַאז ,עקיּפעצ-ץראװש ,עקינױא-ץרַאוװש

 ,ןעורוצּפָא ייז ףיוא גיוא סָאד היחמ ַא

 ,ערעזדנוא םירוחב יד ןוא

 ,עקיצרַאה ,ןטַאי עליואוו

 ! ןזייא ןוא לָאטש -- עטרילוקסומ

 רוד ַא ןלעטשוצפיוא טיירנ

 סמירמ ןוא סהרובד ןופ

 -- עשידלעה רעײבַאקַאמ ןוא

 ! ייז ןלָאז ןבעל גנַאל

 : ךיא ןיב ױזַא טָא
 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש
 בומש ןיא ןיירַא ךיא ףיול
 עלַארַאטקיװ רעד ףיוא ןָא לעמש ןוא
 ,רעדיל-םי םיולה הדוהי ןופ ענייא
 : רעטרעוו יד וצ טמוק סע ןעוו ןוא
 ,ןבעגעגּפָא ךיז םי םעד בָאה'כ,
 ,"סיוש סרעטומ וצ םי ךימ גָארט
 ,ַא-ַאד-טָא טקנוּפ ןקיטש ןַא ךימ טביוה ןַאד
 ,ןצרַאה ןרעטנוא
 ןפָאלרַאפ ןרעוו ןגיוא עניימ ןוא
 ,ןרערט טימ
 ןעגנורדעגכרוד רעוו ךיא ןוא
 ,שינעקנעב רעפיט ַאזַא טימ
 | -- זַא

 -- זַא

 ,דליב ַא רַאּפ ךימ םעשרַאפ ךיא
 ,טנַאװ ןפיוא רימ ייב טגנעה סָאװ
 -- רעטנורַא ּפָאק םעד גױנרַאפ ךיא ןוא
 . . . םײקכַאוװש ןיימ --- ןעז טשינ ןגיוא עדמערפ ןלָאז

 : ךיא ןיב ױזַא טָא

 קריצ א טימ טרעדנאװעג טםייצ אזַא

 ,עקירעמא ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעכיא

 ןדנוצעג ןרעייפ ןדנובאנאוו טימ ןוא

 ןעלמיה עקיביוטש-ןרעטש רעטנוא טמעראוועג ךיז ןוא

 ,טכענ עליק יד ךרוד
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 ,ענַאטנָאמ ןופ רעדלעוו יד ןיא

 ,אנָאזירַא ןופ ןלָאט יד ןיא

 -- אדארָאלָאק ןופ גרעב יד ףיוא ןוא

 ןפיש-טכארפ יד ףיוא סענַאנַאב ןדָאלעג טייצ ַאזַא

 ,אנאיזיאול ,סנאילרָא-וינ ןיא ,ןפַאה םייב

 סַאסקעט ןופ ןצענערג יד ייב ןוא

 .עקיסקעמ ןופ גרעב יד גיוא ןטימ ןטסָאמעג

 רעדיל עקידנקנעב יד טימ טּפַאזעגנָא ךיז טייצ אזַא

 ,אמַאבַאלַא ןוא יּפיסיסימ ןיא סרעגענ יד ןופ

 טציא ןוא

 -- ןעמעלַא ךָאנ
 רעדיל-םי יד טמענראפ רעוא ןיימ ןעוו

 ,יולה הדוהי ןופ

 -- רעדורב רעקיטייצרַאפ ןיימ

 ,ָא-ָאד-טָא ןקיטש ןַא ךימ טביוה
 ,ןצרַאה ןרעטנוא טקנוּפ

 ,ןפָאלרַאפ ןרערט טימ טרעוו גיוא ןיימ ןוא

 ,שינעקנעב ףרַאש א טימ ןעגנורדענכרוד רעוו ךיא ןוא

 -- זַא

 -- זַא

 ,רימ םורַא ןשטנעמ רַאפ ךימ םעשראשפ ךיא

 ,רעטנורַא ּפָאק ןיימ גיונרַאפ ךיא ןוא

 . . . טײקכַאוװש ןיימ --- ןעז טשינ ןניוא עדמערפ ןלָאז

 ,ךיא ןיב ױזַא טָא

 .ױזַא טָא

 עידעגַארט-טעקרַאמײה רעד ןופ רעריטרַאמ-ןדלעה יד
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 1895 ןיא ןריובעג

 1920 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 דנַאלננע-יינ ןופ ןגערב

 -- דנַאלגנע-יינ ןופ ןגערב יד ןענייז ןיי

 ,ןטַארטַאב גנונעפָאה טימ דמַאז רעייז ןבָאה ןרענַאיּפ

 רעטסַאלג ןוא קישרעקיוו ןופ ענעדלָאג סענויד ףיוא ןוא

 .ןטָאשעצ טיווצ גנילירפ יו רענטרענ ,רעזייה

 ,ןטכאנראפ רעדנעלגנעדיינ יד ןענייז שרעדנַא

 ,ןנָאטרַאפ עלופברַאפ עריא שרעדנַא

 ןטכַאי ,ןפיש-לגעז ,רעכעד ףיוא טכיל ןופ ליּפש סָאד

 .ןגָארטעג זדלַאה ןפיוא גנוריצ-השורי יו טרעוו

 ,ןקז רעטנידעגסיוא ןַא -- הברוח ַא ףיש א

 ,ןטייז עטמיײלעג-טלַא ףיוא ךָאמ-םי רענירג

 ןקָאל עריא ןופ דלָאנ טימ ריא ףיוא ןוז טרעדינ

 .ןטייוו ןופ סָאלש-ףושיכ ַא ןיוש ךיז טניוו'ס ןוא

 ,ןסיבעגנייא ןגערב ןופ ,סנירג ןיא םי ןסַאּפ

 ,ןייצ ןופ ץירק םימ ,דיל ןטרַאצ טימ -- סעילַאװכ ןעשזירג קיבייא

 ,ןסירגַאב עקידלַאװ ןעלקניוו ןיא ןטייצרַאפ ןופ טייקדליוו

 .ןיימש רעטבלאזעג-טייצ ןוא עטלַארוא ןגעטש ןפור'פ ןוא

 ,דנַאלגנע-יינ ןופ ןגערב עליטש יד ןענייז ביל

 ,טניירפ ןטלַא ,ןטנעַאנ יו ןדמערפ א ףיוא ןעמענ יז
 דוביכ וצ םיא ןגָארמ ייז לָאמ סעדעי ןוא
 .טנייה ןופ םכַארּפ יד ןוא סנטכענ ןופ ןייוו םעד

 ילוי רעטרעפ

 -- ילוי רעטרעפ
 -- געט ןופ גָאט רעטלייוורעדסיוא

 ,קַאה עפרַאש
 יינאריט ןופ שינרעדליוו ןיא טָאה סָאװ
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 ; טניילרַאפ םכיל רַאפ געוװ א

 טייהיירפ ןופ טכיוועג-דלָאג

 ; עטכישעג רעד ןופ גָאװ ףיוא

 םולב ןשירעפמעק ןופ ּפמאטש

 !דנַאל ןסיורג רעזדנוא ןופ ןיישטרובעג םעד ףיוא

 -- ילוי רעטרעפ

 * "דנַאטשרַאפ ןטושּפ , ןופ רעוועג עטסכַאפנייא סָאד

 ,ןָאטננישאוװ ןופ דרעווש יד

 ,ןָאסרעּפעשזד ןופ טומ רעד

 ,ןיעּפ םאמָאט ןסיורג ןופ גנוצ ןוא ןעּפ עפרַאש יד

 ,גירק ןופ דנַארב ןיא ןבָאה

 ןיימשלקניוו םעד טגיילעג

 .ןָאפ-סטייהיירפ ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ

 דלָאג ךעלקערב יו טקנוּפ רָאנ

 ,דנַאל א ןופ טייהיירפ זיא -- דמאז סעברוה ןיא

 ןעניוועג יינספיוא לָאמ סעדעי יז זומ ןעמ

 ,ןרערט ןוא דיירפ טימ ,טולב טימ ,סייווש טימ ןרעסַאװ ןוא

 .ילוי רעטרעפ ןרעוו טעוװ גָאט רעדעי זיב

 לופ ןרעוו טעוװ געט ןופ סָאמ זיב

 ןעלבי טייה ייר פ טימ
 | ,ןלַאװינרַאק עשירעניז טימ
 סעדנעגעל עקידיירפ ןעניּפש טעוו קלָאפ זיב

 ןלאבינאק ןופ טיוט ןגעוו

 -- דנַאל ןדעי ןופ השורי רעטסרעייט ןגעוו ןוא

 ,דנַאטשרַאפ ןטושּפ םעד

 -ַאב טָאה סָאװ ,ןיעּפ סאמָאט ןופ קרעװ טסואוװַאב ,ייסנעס ןאמָאק, *
 ,גנואײרפַאב רַאפ ףמַאק ןסיורג םעד טסולפנייא

 ןיע ּפ ס ַאמָא ט

 -- "ןביולג ןיימ זיא םטוג ןָאט --- טלעוו יד זיא דנַאל ןייוג;
 ןביוהרעד ןָאפ-טייהיירפ ַא וצ דייר ענייז טָאה ןיעּפ סַאמָאט
 ןָאביוא עמאס ריא ףיוא ןוא
 -- ןדלעה ןופ טולב טימ טצירקרַאפ
 . . . ןייז וצ יירפ ןשטנעמ ןופ טכער סָאד
 "! םייה ןיימ זיא טרָאד --- ָאמינ זיא טייהיירפ זאוו,
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 דנאל ןגנוי רעזדנוא םָאה רע ןוא

 ! טכַאמענ םייה ןייז רַאפ םפטשביל טימ

 טכַאלש ןיא טקישעג ןערב-טנגוי ןייז טָאה "רעדמערפ, רעד

 העש רעטסצרַאוװש רעד ןיא ןוא

 ... םרץענעג טומ טימ ײמרַא סנָאטננישַאוװ ןופ ןרעדָא יד

 ,ןטעקאר-טכיל -- ןפוררעטנומ ענייז

 -- הלּפמ ןופ ץענערג ןפיוא ןבָאה

 ! טלעטשעגקעווַא ליצ סלַא גיז

 ,טלץוו ןופ רענריב -- ןיעּפ סַאמָאט

 ,ושוי ןופ רעטיר

 ,רעזייוו-םערוטש

 ןטעצנאל-טרָאװ עטסנייפ ןופ דימש

 ,?טָאירטַאּפ-ןיישנוז , ןוא ,"דלעה-רעמוז, ןגעק

 -- ?דנַאטשרַאפ ןטושּפ,, -- ןייז-ילכ ןטסרעכיז ןופ רעמערופ

 ,טנַאה רעטינעג טימ ,םא:בייה ןַא יוו טָאה

 . . . ןוא טייהיירפ רעזדנוא ןופ רונש-לּפָאנ םעד טּפינקרַאפ

 ןסעגרַאפ ןוא םערָא ןעגנַאגעגסױא זיא

 ! ? טייצ רערַאבקנַאדמוא ןייז ןופ

 -- ןיעּפ סָאמָאט

 ,ןענינַאב םדנאל םעד ןיא ןרעטש רעקידנטכיול רעד

 ,םייצ ןייז ןופ ןניוא עקיטכיזצרוק רַאפ ןעוועג קרַאטש וצ זיא

 ,ןרעק ןטצונעגסיוא ןַא ןופ ץכעלָאש א יוװ זיא ןוא

 . . . טייז ַא ןָא ןרָאװעג טרַאשרַאפ

 ,רעסעמ-ןגרוריכ -- ןעּפ ןייז

 ןעגנאהעג דרעווש סעלקאמאד יו זיא

 ּפעק עקידניז רעביא

 ענעקַארשרעד רעלטייצטימ ןופ

 1 .ןמירקאּפיה עטסיוו ןוא

 שיילפ-דליוו םעד ןטינשעג טולב ןזיב טָאה יז לייוו

 ! עקירעמַא-גנוי ןופ רעמומרעבעג רעד ףיוא

 -- טייצ ייס ,םיור ייס ךרוד טגנירד טכיל רָאנ
 ,העש רערעווש ןיא זדנוא טימ ָאד רעדיוו זיא ןיעּפ סַאמָאט
 ; רַאפעג ןיא טייהיירפ ןופ טייז ייב
 ,ןמזָאלרַאּפ םייה ןיא ,קירכַאפ-ץוש ןיא
 עטסיװ-לגנַאשזד ןיא
 ... דרע רערָאג רעד ןופ ןטנַארפ-םייהיירפ ףיוא ןוא
 טייצ רעזדנוא ןופ דלעה רעד
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 מרָאװ ןטוואורּפעגסיױא ןייז דרעווש א יו טנָארט

 ,עימק עקילייה א יוװ ,ןכייצ-לזמ א יו

 ,דלעפ ןיא ךיז טימ טמענ רע

 ,טכעפעג םענעּפָא ןיא ,רעכעל-ךסקופ עכעלמייהמוא עפיט ןיא

 !ןייז וצ טכער ןוא טלעוו ןנעוו תמא סניעּפ

 רוד ןשירעפמעק ןופ רעפיולרָאּפ רעסיורנ רעד

 -- גָאװ ןוא םיורנ ןיא רָאה ןייא ףיוא טרענימענ טינ זיא

 גָאט וצ טנייה ןוא

 ןיעּפ סאמָאט טימ סױארָאּפ לָאמַאכָאנ ןעייג רימ

 ,סטוג ןופ גיז רַאפ שטנעמ םעד ןזיילסיוא וצ

 ,ןביולג ןייז זיא סָאװ

 ןביוהענפיוא טָאה רע סָאװ ,ןָאפ רעד ןופ דובכ רַאפ

 : דייר-תמא ערָאלק ענייז טימ

 ,המשנ סנשטנעמ םעד ןוואורּפ סָאװ ,ןטייצ ןענייז סָאד,

 ,דניצַא סיוא ןטלַאה סָאװ ,יד ןוא

 . . . "דניק ןוא יורפ ןוא ןַאמ ןדעי ןופ ביול ןוא קנַאד ןענידרַאפ

 -- חמקנ ןוא גיז ןופ ןטייצ ןענייז סָאד ,ָאי
 ,ןשטנעמ םענופ טכער ןוא עדריוו ןופ ןוילת םעד הילת א

 ,המחלמ-רשוי רעקילייה ןופ ןטייצ ןענייז סָאד

 ,םישודק ןופ ,ןדלעה ןופ

 ,ןעמָאנ םעד ,קנעדנָא םעד ןשטנעב סָאװ

 : .ןיע 9 ם ַא מ ַא ט ןופ ן י י ז ןוא ןבעל סָאד

 (רוטּפלוקס) ןלָאקניל -- יָאנטראּפ ,א



 ניוודול ןבואר
 1895 ןיא ןריובעג

 1910 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1926 ,טסוגױא ןט26 םעד ןברָאטשעג

 דמַאז ןופ דנַאל םעד ןיא

 נרעב עטקעלפַאבךןירג ,עלעג
 ,ָאקיטקעמרינ ןופ
 שינעטסיוו עלעג-קידמַאז
 ,ָאקיםקעמ-וינ ןופ
 ? ןעמעשרַאּפ וצ טעברַא ןוא ימ ןּפַאשַאב רעװ ךייא טָאה
 ,עטרעקאעצ דרע ךעלקיטש ואוו-טינ-ואוו
 : למיח םעד וצ ךעלקנערק ןעלכיימש ןקורט ןוא ןיורב
 ! טייקצרַאוװש זדנוא ביג
 ! ןגער זדנוא ביג
 ,סרעטומ ןופ טסירב יד ָאד ןענייז ןּפמורשעגנייא
 | ,רעגנוה ןופ ָאד רעדניק ןענייוו
 : םרעטָאּפ יד ןופ סנרעטש יד ךיז ןשטיינק
 ! טייקצרַאוװש זדנוא ביג
 ! ןגער זדנוא ביג
 ,ןּפיל עמוטש ךעלנייּפ סרעטומ ַא טעוו ןטליש זדנוא יו ,ןרעח טינ רימ ןלָאז
 ,ןעז טינ ןוא
 ןגיוא עקידנגייווש סרעטָאּפ ַא יוו
 ,זדנוא ףיוא קידנעכעטש ןוא זייב ןקוק ןלעוו

 ! טייקצרַאוװש זדנוא ביג
 ! ןגער ודנוא ביג

1918 

 9/806ס051ט04
 "ןץ ם/ 60 ץסומ 866, 1/ 011 }/ ןעוסמ ?

 | .ןַאסדָאה ןזיב סנאעלרָא-וינ ןופ ןגעוו עטיירב עז ךיא
 .ןגערב ערעייז ןקעלפאב ךעלזערג עקידרעמוז-ףוס עלעג עז ךי
 .סנקור עקיבױטש ,עכייוו ערעייז טרעקַאעג ןבָאה סָאװ ,טירט ערעווש עניימ טסיזמוא ךוז ךיצ
 ,רענרעק עטייזרַאפ עניימ ןופ ןעמַאמש עטרעטעלברַאפ-ןירג ,עטסעפ יד טסיזמוא ךוז ךיז
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 ,טלקערבעצ ןוא טליופעצ ,טעטש עטיובעגפיוא עניימ ןופ טנעוו יד עז ךיא

 ,ןטאטש עלַא ןופ רעמעברא-דרע םעד ,קלָאפ ןיימ ,עז ךיא

 .דרע רעד וצ עביל ןָא ,ןזייא-רעקא ןייז וצ ןדנוכענוצ

 עינרָאפילַאק ןופ רעכוז-דלָאנ ןכעליירפ םעד עז ךיא

 ,ןגיוא ענעקנוזעננייא עפיט ןוא טיוה רענעכָארקענּפָא רעלעג טימ

 .בורג ןייז ןופ ץרַא םעד -- ןגרַאק ַא ןופ רענניפ עקידנרעטיצ טימ קידנרַאש

 ,קרָאי-דינ ןופ ןַאמרופ ןטצעל םעד ,רבח ןטלַא ןיימ עז ךיא

 .ןּפיל ענייז ףיוא דייר עניימ ןופ יוט םעד ןָא ,דרע רעד וצ קידנקניז

 ,םירבק ןיא טסימ ,רענייב עטליופעצ עז ךיא

 .טרעּפכורּפַאב טָאה רעּפרעק רעקרַאטש ןיימ סָאװ ,בייוו-ןסַאג םענופ ךעלטשער

 ,ןאמטיהוו טלָאװ טנַאניג םעד ,רימ ןופ -- םולח ןקיזיר םעד עז ךיא

 .ןטָארטעגנ סיפ עקידרעטיצ ןופ ןנעוו עסייוו ףיוא טרעוו רע יו

 ייוודָארב רעסייוו רעד ףיוא ךעלטעלב עראד עז ךיא

 .ןטָארטעג רעדניק עכיילב ןענַאילימ ןופ

 ,ומסעז סָאװ ,ןוארב ןַאשזד

 ? ןוארב ןאשזד ,וטסעז סָאװ

 ,ןטאטש עלַא ןיא םוא טילפ המשנ ןיימ

 .ָאינישזדריוו ןיא םוא ךימ ןכוז ייז ןוא

 .ָאינישזדריוו ןיא ןעגנעה לָאמַא ךָאנ ךימ ןלעוו ייז

 סוזעי ןעמערָא םעד ןקיציירק ןלעוו ייז

 .לעווש-ןכריק רעטשרע רעד ייב

 ?וטסעז סָאװ ,נרובסיטעג ןופ םירבק יד ףיוא ,דראב

 ?ןלָאקניל םעהערבייא ,וטסעז סָאוװ

 ,טיוט זיא רעריפ רעייז ,דנַאל סָאד זיא סיורג

 ,םיור זיא האנש ןוא ,לעג ָאד זיא טולב

 ,דיז רעד זיא ץראווש ןוא ,שלַאפ ץלא זיא דרַאנ רעד

 יּפיםיסימ רעד ןופ עגנעטס עגנאל יד רָאנ

 ,ןעמאזוצ בראנ ןרעווש ַא ןיא ייז טדניב

 ,ץנאנ קיבייא ,קידעבעל קיביײיא ןוא

 ,יּפיסיסימ ןיגינעק רעזדנוא זיא

 -- ץנַאנ ןוא ףיט ,קידנעגניז קיביײא

 .יּפיסיסימ ןיגינעק רעזדנוא זיא
1923 

 רעדמערפ ,גניז
 ,רעדמערפ
 ,דנַאל םענופ טיירב יד ןוא גנעל יד ןטסעמ ןלעוװו טירט ערעזדנוא
 .דנַאל םעד ןופ רעדנואוו יד ןכוז ןוא
 ,דרע עיור יד ןרעקא םינ טעוװ םייווש רעזדנוא
 ,דנַאל ןופ לטרַאג-ךיוב םעד עפש טימ ןכַאמ רעזיול ןוא
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7 00 

 לַאפ-רעטרעוו ןלעגנ םעד ןברַאפ טינ טעוו טולב רעזדנוא

 .לַאװינרַאק-טירטס ןיעמ ןקידבוט-םוי םעד ןופ

 קירטש עסייוו יד ןעיצרַאפ ןלעוו רימ טינ

 .ןיז םאישזדרָאשזד ןופ רעזדלעה עצרַאוװש יד םורַא

 סנפיוה-רעטייש יד ןדניצ ןלעוװו רימ טינ

 .אנאיזיאול ןופ בייל ןצרַאוװש ןרַאפ

 דייר עטמסרַאפ ןרעדיילש ןלעוװ רימ םינ

 .ַאקיסקעמ-וינ ןופ בייל ןקידססונ םעניורב ןּפיוא
 ,דנַאל םענופ רעדנואוו יד ןכוז זיולב ןלעוװ רימ

 ,דנַאל םענופ ןגעוװ עטסיוו יד ףיוא

 ןגעוו עטייוו יד ןופ ביוטש ןפיוא טירט ערעזדנוא

 . . . דנַאל םענופ רעדנואוו יד ןרעוו ןלעוו

 .רעדמערפ ,רעדמערפ

 ,יּפיסיסימ רענדורב רעד ןנעוװ גנַאזעג דיירפ ןיימ ןרעה וטסעוו

 .ןגיוא ענייד ןיא ןדניצ ךיז רעיורט ןקידיירפ ןופ ךעלרעייפ ןלַאז

 ,רעדמערפ ,רימ טימ גניז ןוא

 . . . רימ טימ גניז

 ,אנָאזירַא רעקינוז רעד ןגעוו גנאזעג רעיורט ןיימ ןרעה וטסעוו

 .ןּפיל ענייד ןופ ןעלקניוו יד ןיא ןקוצ דיירפ רעקימיורט ןופ ןעלכיימש ןלָאז

 ,רעדמערפ ,רימ טימ גניז ןוא

 . . . רימ טימ גניז

 -- סארעיס עקיציּפש יד וצ ןענמיה עניימ ןרעה וטסעוו

 .גנוגיינרַאפ רעליטש ןיא ןגיוא ענייד וצ ךַאמ

 ,רימ טימ גניז ןוא

 . . . רימ טימ גניז

 ,דנַאל םענופ רעדנואוו יד ןכוז ןלעוװו רימ

 / גנאזעג טצעל רעזדנוא ןעגניז ןוא
 .דרע רעזדנוא טינ ,דרע רעד וצ

 דילךענאוװש רעזדנוא ןענניז ןלעוו רימ

 .םייה רעזדנוא טינ ,םייח רעד וצ

 ,רעדמערפ

 ,רענענייא

 . .. רעדמערפ
1024 

 רענענ ַא צ

 עקירפַא עדליוו יד טָאה'ס
 ,טקישעג רעהַא ךיד
 ַאמַאבאלא ןופ ןוז יד ןוא
 .ןגיוצעגפיוא ךיד טָאה
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 רעדָא רעקידעבעל רעד וטסלָאז ןרעוו

 .רעמיצ ןיא ָאד ןכאז עטיוט יד ןופ

 .לעז ןוא ץרַאה רעייז ומסלָאז ןרעוו

 םיזעב םעד ןופ ןקעטש רעניורב רעד זיא

 ,טנאה ןייד ןופ רענניפ רעננאל א יו

 ,קידנעָארד
 .קעלפ ביומש ןעיורג ןדעי ףיוא קידנעלטיימ

 ,קידנצנאלג-טעפ ליד רעד זיא

 .טכיזעג ןייד ןופ טיוה יד יו

 .ןסָאגעגפיונוצ יוו טולב ןייד זיא
 טשימעגפיונוצ יו ןצנַאגניא טזיב
 ,טייקכעלניורב רעלעקנוט רעד טימ
 ,קידנעלטרעצ ןוא קידנטעלג
 שיט םעד קידנשיוו
 .ינָאנאהאמ ןופ ןלוטש יד ןוא

119 

 ָאדַארָאלַאק סאמנעמ

 ןענָאמרעד ךייא ךיא לָאז
 ? טבש ַא ןופ ןטסטלע ןַא ןַא
 ַאדַארָאלַאק סאמגעמ

 .ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא

 ,ןעמוקעגנָא ןענייז עדמערפ
 .ןדנוצעג ןרעייפ
 ,ןטעברַאפ טיורב-טנווָא ףיוא םיא
 .ןדייררעביא ןדירפ

 ,ןלייצרעד דניצַא ךייא ךיא לָאז
 ? רעגירק רעווַארב ַא זיא ןברָאמשעג יו
 ָאדאראלַאק סאמגעמ
 .ןעמַאנ ןייז ןעוועג זיא

 רעסאוו-רעייפ טימ ךייר ןענייז סָאוװ ,יד
 -- טסירב יד ףיוא ןציירק טימ ןוא
 סעטַאיּפ יד טנערבעגנ םיא ןבָאה

 .ןסָאשרעד ריוכט ַא יו ןוא



 א םוו ט ץ פ ח ה כל מ
 1896 ןיא ןריובעג

 1910 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ,ןבָארנעגנייא ןדָאב ןיא םיפ)

 ןטכַאלפעגניירא טייז ןיא טייז

 ,ןטכָאלפעגסיוא ךיז דלעפ ןיא ןוא

 .דָאר עקידעבעל ַא טָאה
 ,ךעלעשטנעמ עפייטש קיצנאווצ ןוא ייווצ

 ךעלעשטנעמ עמוג עדארג ,עפייטש

 ךעלזייה עצרוק ןיא טסאפעננייא

 .דָאר ןיא םוא ןעיימש
 ,ןגיוא ןצָאלנ ןוא םוא ןעיימש

 ,ןגיוב ןופ לייפ םעּפע ןפראוװ

 ,םורק ןוא ךיילג ךיז טנעה ןעיצ

 ,םוא ןלַאפ ןוא סיפ ןפיול

 ,דנַאנַאכָאנ ךעלשטנעמ ןלַאפ

 ,דמאז ןיא ךיז רעכייב ןבָארג

 ,דרע ןוא זָארג רענייצ ןעשזירג

 .טנעה ןוא םיפ ןופ טכעלפעג א

 לנרעב א ךיז טעברוה ,טעברוה

 ,ךעלקעז עפייטש עטּפָאטשעגנָא

 -- ךעלשטנעמ -- ךעלקעז
 .דרע וצ דרע

 -- לָאמא טימ

 .עברוה יד טצַאלּפ'ס

 ,טלבארגרעד רעוו ךיז טָאה סעּפע

 ,לשטנעמ עפייטש סָאד ףייטש סע טלַאה

 !ערַאװ ַא סע טכאמ-- טילפ ,סע טבעווש

 .ערַאּפ עסייה םיא ליומ ןופ טגָא'ס

 : ןפַאג ןופ סױרַא דָאר טרעטיצ

 !ןעניוועג רעוו טעוו ,טָא -- ! טָא ,טָא

 !ןעניז ןופ דָאר-ןשטנעמ ךיז טריר

 ,רעליימ עמורק ןופ דָאר סע טרעוו

 ןגיוא עדליוו ,רעליימ עמורק

 : ןגיוטשענ טינ סעּפע ןעיירש

 !םיא טּפַאכ ! םיא טגָאי --

 ! םיא טסייב ! םיא טסייר

 !םיא טּפעלש ! םיא טיירד

 /! םיא טניוב ! םיא טגייל

 ! ייר-יירד-ייר ,יעה

 ! ארדייר ,יעה
 ! ארדייר ,יעה
 ! ייר-ייר ! ייד-ייר

 !!!אא ררר

 ֶוְו!אא ררר
 !!!אא ררר

00 



 וו ע 5 ן יי ש
 1896 ןיא ןריובעג

 1911 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קרעוורעייפ

 ןוז יד טסירנַאב ירפ ןבָאה ּפעק עדימ

 .תומולח עטקידנעראפ-טשינ טימ

 ,בומ-םוי זיא טנייה

 .גָאט רעד ןייז רעסערג לָאז

 ידעלימ סרעלדנעה ןטנאלאג םעד

 ,ווילָאמלאּפ טימ בייל ןגנוי ריא טשַאוו

 ווירב טרעדנוה ןבירשעגנָא יז טָאה ןטכענ

 .ןישַאמ-ביירש רעד ףיוא

 .בוט-םוי זיא טנייה

 גנוצ רענעפילשעג רעד טימ רעמערק רעגנוי רעד

 טפעשעג וצ טפעשעג ןופ ןייג טשינ טנייה טעוו

 .ןעלטיה עטוג ענייז ןפיוקראפ

 .טסעפ רענעביוהעג רעד רַאפ טיירנעג זיא ץלַא

 ןָאסדָאה ןפיוא ץלָאטש ךיז טגיוו ףיש-ןענַאװש יד
 רעטנעענ ץלַא ןידעלימ ןוא רעלדנעה םעד טריפ ןוא
 .בוט-םוי ןקיגָאטניײא ןופ דנַאל םעד וצ
 -- ןקילג עקידנעמוק ןופ ןדאנערעפ ןריאָאידאר סע
 .ןקירבַאּפ-לטיה ענעגייא ןופ
 ,םוג יו
 םיז יו
 .ןקירב ענעדלָאג ףיוא ןענַאּפש וצ
 ,ףיש-ןענאווש עקיכיור
 דנוא גיוורַאפ ,ךיז גיוו
 .גנַאלקצנימ ןופ ןוויטקעּפסרעּפ ףיוא

 ,רעדניק ןוא בייוו םימ טלמַאזרַאפ זיא קלָאּפ סָאד
 .דיירפ עקידנעלקניפ ,עקידנטכיול ,דיירפ
 .בוט-םוי ןקיגָאטנײא ןופ רעצ רעד ןבילבעג זיא טָאמש ןיא
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 ! ןיורק ןיימ ,ידעלימ ,םוק

 ועל ןישט
 4 טי 4

 ,"גָאד טַאה , ַא טימ רעגנוה ןייד לימטש

 .ָאלָאק-ָאקָאק טימ טשרוד ןייד קיווק
 ,דלָאג ןיימ ,רעמעּפש ,רעמעּפש
 .קיאויב ַא ןיא ןריפ רעטסניל ןייד ךיד טעוו

 ,ליּפשרעבױצ ןשזאלפומאק ןופ סעטנעל ןעגנאהעצ טָאה טכַאנ יד

 תונבל-רעכנעּפ ,ןענוז ענעריּפַאּפ ,ןענולַאב

 .טפול רעיולב רעד ןיא בומ-םוי ַא ןרידנעטערּפ

 .ןגיובנגער ןקידבוט-םוי םעד ךָאנ ןגלָאפ ,ךָאנ ןעייג ןגיוא עקידעכַאװ

 ךיור רעטרילָאק ךעלרינש

 .ךיוח רעד ןיא טייקידייל יד ןטעלג

 -- ןבוק עקיטכיל

 ,ןצַאלַאּפ עשירָאנאמסאטנַאפ

 ןצַאלּפ

 טרעטילּפשעצ

 למיה ןקיטכַאנ ןיא

 .ןגיוא-רעבליז עטלַאק רעטנוא

 רעביא

 ענעסיררַאפ

 עדימ

 עקירעיורט

 .ּפעק

 רעמצניפ
 ,רעדיוו
 .קיביײא

 ,ןּפמָאל עשירטקעלע עניילק
 .ךַאװ רעד וצ קירוצ געוו םעד ןַא ןזייוו
 ּפעק עקנַארק ןּפעלש םיפ עדימ
 ןקידנעראפ וצ
 ענעדלָאג
 ענעסירעצ
 ענעדלָאג
 .תומולח
 ,םוק
 ! ידעלימ

 טכַאנײב רָאטס-טנעמטרַאּפעד ןיא

 טכאנ רעד ןופ ןהעש-ךאוו עגנַאל יד ךרוו
 .קידנעלמירד רעטכעוו רעד טציז

 ,טליטשעגנייא זיא גָאט ןופ ראווריוו רעד
 ןשימ יד ףיוא ןגיל ןפיוקרַאפ םוצ ןכַאז יד
 ,סנירעפיוקרַאפ יד ןופ ךיוה םעניד םעד רעטנוא
 ,קידנבעווש ,סמעטַא ערעייז רעביא ןזָאל סָאװ
 .םויפראּפ ןופ חיר ןטימ טשימעג

 .טכַאו רעטכעוו רעד

 ,תודוס יד םוא ןבעווש סע
 .רעטייווצ רעד טלייצרעד טָאה עטרבח ןייא סָאװ



 663 ועל יש

 רערט עסייוו ַא
 ןגיוא-לדיימ עצרַאוװש ןופ
 ןדלאפ עכייוו יד ןיא טנקירט
 .דיילק ןדייז ַא ןופ

 טנאוו וצ טנַאװ ןופ ,שימ וצ שיט ןופ
 ,גנַאלקדָאנאיּפ א ךיז טלקייק
 ךיז טלַאהַאב ,קידנרירביוו ךיז טלזיירק
 ,ןקלאב םעד ףיוא לקניוו ַא ןיא
 -- ,טרעטיצ
 .ןגרָאמ ןרַאפ ארומ ןיא

 קידתונשקע ךיז טרעמַאלק ןלייז יד ןָא

 ןייוועג סדניק ַא
 .(טפיוקעג טשינ גייצליּפש ןייק םיא רַאפ טָאה עמַאמ ןייז)

 ,עקלאיל עדנַאלב עסיורנ ַא
 ,קנאבמוטמ ןופ ּפָארַא שירעריפראפ טקניוו סָאװ
 ןידלעה-םולח ַא ןופ עלָאר יד טליּפש

 .ּפָאק םנשטנעמ םעניילק א ןיא

 טכאוו ןוא -- ,טלמירד רעטכעוו רעד ןוא
 ןּפמָאל עקידנערומשז יד ןופ ןייש ןרעטנוא
 ,טכַאנ רעד ןופ ןהעש עגנאל יד ךרוד

 רעױמ-סיפָא רעקיקַאטש-קיצפופ ַא

 העש-טכַאנ עטעּפש יו
 טקיטשענסיוא זייווקיצנייא טָאה
 .ןגיוא רעטרעדנוה ןופ ןענאטנַאפ-טכיל יד

 ,שינרעטצניפ רעד ןיא טזיּפשעננײרַא

 ,למיה םוצ טציּפשרַאפ

 סָאלָאק רעטלאק רעד טייטש

 ,טרעווילנרַאפ

 ןסערּפעגנָא

 ,ןבעל רעקימש טימ

 טוָאלעגרעביא גָאט ןדעי ןרעוו סָאװ

 .ףוג ןוויסַאמ ,ןרעווש ןופ דייוועגנייא םעד ןיא
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 םירדח ערעטצניפ יד ןיא
 לבריוו ַא ןיא ךיז טיירד
 סעקטסיּפַארגָאנעטס ןופ דיירפ עטּפעװעגסױא
 ,םנליוו ערעייז ןוא
 עגר עדעי ןברַאטש סָאװ
 .טנעוו ענעריורפעג ,עטעקַאנ ןשיווצ

 ןלָאצ ןענַאילימ ןשיווצ ןופ

 ,רעפיצ רעטסערג רעד סױרַא טיירש

 ןיא ךיז טרעטנָאלּפ סָאװ

 -- ּפָאק סנירעטלאהכוב ַא

 ןרָאי עטרעצענסיוא עריא ןופ לָאצ יד

 סנקלַאב ץענעלָאטש יד ןופ

 רעטאלפ ןיא רעטנורַא טננעה

 ,םוטאפ רעד

 טיירנעגננָא טָאה טכַאנ עצרוק עדעי סָאװ

 רעניואוואב עקינָאט יד רַאפ

 ,םנטסאק ענטינַארנ יד ןופ

 טכַאנ רעד ךרוד טייטש סאלָאק רעד
 ,ור ןיא ,טייקילעזקילג ןיא טּפמעטרַאפ
 דימ
 --- ֹור ןיא
 טאז
 ור ןיא

 טכַאניב טירטס לָאװ

 ,ןעגנוגער עקידנקערש טימ טרירביוו סָאג רעד ןופ טייקטסוּפ יד
 -- ,ןרעיומ עגנערטש רעביא טכיל סָאד גרַאק ןלייט ןּפמָאל עסַאלב יד
 ןגייוושרַאפ ןוא ןגייווש סָאװ ,סעיצַארָאקעד-ןזיר יד
 .קיגַארטײמַאק ןופ גנולדנַאה ןוא גנולדנַאװ עקיגָאמייב יד
 ,ןקילב עטנפעעצ-טיירכ ךַאנ ןעגנעה ןביוש יד ףיוא
 .טלעוו רעד ןופ תורצוא יד וצ טקוקעגסױרַא ענדעשז ןבָאה סַאװ
 .טציא טשינ טייג רענייק
 .ןגימש יד ןופ ורּפָא םעד ןרעטש טשינ טמוק רענייק
 סנטסַאק-טסימ וצ ענעגנַאגרעד טירט טימ גָאט רעד ייז טָאה טקינײּפעג
 .ןויטקעּפסרעּפ עטיוט ןופ םירבק רעביא
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 םורַא ןעלדנַאװטכַאנ ןרָאדירָאק יד ןיא
 .תומולח ענעטינשרַאפ ןופ ןצפיז עשידנוש יד
 סעיצַאניבמָאק עלעיצנַאניפ עגולק ןופ ןעלכיימש ענעדלָאג יד רָאנ
 .קנעב ןוא ןשיט יד ףיוא םורַא קיטפסול ןצנַאט
 .ביור ןטריזינַאנאק ןופ סנשיק עכייוו יד ףיוא קיאור ןפָאלש ּפעק עגולק
 רעיוט םענעדלָאג ןופ רעלמעב ענעבירטרַאפ יד
 -- ןטעב ענרעזעלג ןיא טכַאנ יד סיוא ךעלנייּפ ןכַאוװ
 ,םנכערּפשראפ עקיטכיל טימ ןטעלג טשינ רעמ ייז טעוו ןגרָאמ רעד
 ,קילגמוא ןוא קילנ ןופ תורושב יד ענר עדעי ןָא טנָאז סָאװ
 ,ןקיט ןשיפארגעלעט ןפיוא קידרעביפ ןטרַאװ ןטנעניטנַאק עלַא
 ךיז טיײרּפשעצ ןוא טריאָאידַאר ןקיט עלַאטַאפ סָאד
 ,טנעוולמרימ ףיוא ןוא ןליד עמערָא ,ענעדנושענּפא ףיוא
 .ןרעמשעצ ןוא ןעיוב ןופ לרוג רעד טלַאפ סע
 .טייקלימש רעקיטכַאנ ןוא ךעלטניוו ןופ טעלוילרַאפ ןרעוו ןקירב יד

 .טלַאפסא רעקידנסייווליפ רעשיניצ רעד זיא קידייל

 טנעה יד ןקערטש ןוא ןעינק סָאװ ,םנטָאש ןופ לַאומיר זיולב
 -- טםנעוו יד ןופ טייקיטלינכיילג רעטלַאק רעד וצ

 ,ןטעניבאק-עסַאק ענעלָאטש ,ענעסָאלשרַאפ יד וצ
 לאטורב-קידתודוס ןטלַאה סָאװ
 רענידנצעג עקידרעּפמולש ןופ תולזמ יד
 ,סעיטסאניד עקידלביטשנטראק ןופ ןוא

 רעטלע רעד ףיוא --- אלָאל



 סוק ראט חס 9
 1896 ןיא ןריובעג

 1922 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 עקירעמַא ןייק רעבירַא ךיז טביילק ןימָאדור
 ("ןדיי ןשיװצ, גנולייצרעד רעד ןופ טנעמגַארפ)

 טינ רענימָאדור יד וצ זיא טייקטייוו רעצנאג ריא טימ עקירעמא .2 2

 טזָאלעג ןוא קעװַא ןיהַא טּפָא ןענייז רענימָאדור .דמערפ ןצנאנניא ןעוועג

 םימ ןוא ,עקידלמאטש ןוא ענראק ,ווירב ךרוד ,חסּפ-ברע ןדעי ךיז ןופ ןרעה

 ןענאטשרַאפ טינ ןבָאה רענימָאדור יד סָאװ ,רעטרעוו רענַאקירעמַא ךס ַא

 סעּפע ןטלאהַאבראפ ענעי זַא ,ליפעג ַא טַאהעג ייז ןבָאה ווירב יד ןענעייל םייב

 סָאװ ,רַאלָאד ןטימ ייז ןדעררַאפ ןוא ,תמא ןצנַאג םעד טינ ןלייצרעד ,ייז ןופ

 ךיז ןעמענ ,םיבורק רענַאקירעמַא יד ,ענעי .ווירב ןיא טלקיוועגנייא טגיל

 ןיא ןעמ טגירק רַאלָאד רענַאקירעמַא ןא רעייז רַאפ סָאװ ,רעביא קרַאטש

 ,לבור ייווצ עצנַאג טָאמש

 םענעגייא ןא ןפאשעג ךיז רענימָאדור יד ןבָאה ווירב עקידלמַאטש יד ןופ

 ץמאס םייב ןפרָאװרַאפ טניל ,לזדניא רעסיורג ַא :עקירעמַא ןופ לעטשרָאפ

 יד ןיא טרָאד ךיז טרעגלַאװ דלָאג .םימי עקידמערוטש רעטניה ןוא טלעוו קע

 ןביילק רָאי עכעלטע עדעי .ָאטינ טרָאד זיא רעסייק רעקידנעטש ןייק .ןסַאג

 קירוצ רע זיא ,ךיז טקידנע טייצ ןייז זַא .ןײלַא ךיז ןשיווצ ,סיוא םענייא ךיז ייז

 סָאד ןעמענרעטנורַא טינ וליפא םיא רַאפ ףרַאד ןעמ .םדו-רשב רעטושּפ ַא

 ץשידיי ָאד ןליפא טרָאד ןענייז סע .טלעוו ַא טרָאד ןעמ טלַאה ןדיי ןופ .לטיה

 םייצ לקימש א רַאפ זַא ,ןעז ןעמ ןָאק ךָאנ טלעג רעייז טול .ןטנַאיצילָאּפ

 ןעמ טעז דליב ןייז ,לארשי ינב וניחאמ ,רענייא רעסייק א ןעוועג טרָאד זיא

 טניימ םעהערבייא זַא ןוא .םעהערבייא ןסייהעג טָאה רע .טלעג םעד ףיוא

 -ורב סרענשזריק םעד עלערעב םורָאװ ,טסואוועג רענימָאדור יד ןבָאה ,םהרבא

 רע טפור ,עקירעמַא ןיא ,טרָאד ןוא ,למהרבא ןסייהעג ןימָאדור ןיא טָאה רעד

 -טינ סרעסייק ןווָאנימרעט םעד ןופ ןבָאה רענימַאדור יד .םעהערבייא ךיז

 ןייז וצ טניישעג טָאה רענעי זַא ,ןעננורדעגסיורַא ךיוא לדרעב שינזח ןטָארעג

 ,דיי רעמורפ ַא

 ןגױצעג טינ לָאמנייק רענימָאדור יד טָאה ,ןטרָאד ןקילג עלַא יד טימ

 ןעמ זא ,ןסױטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה ווירב רענַאקירעמַא יד ןופ םורָאוװ .ןיהַא

 -רעד .דלָאג םוצ וצ ןעמ טזָאל ןעמעלַא טינ ןוא תבש םוא ןטעברַא טרָאד זומ

 ןגעלעג ןענייז סָאװ ,םרעלָאד עקיצנייא עקידרעטיצ יד ןָא סָאד ייז ןבָאה טנעק
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 זַא ,ןסיוו וצ ןבענעג ייז יו טָאה'ס .ווירב יד ןיא טלקיװרַאפ קילעפגרָאז ױזַא

 -וצ רַאלָאד םעד ןקיש וצ ןָא קרַאטש ךיז ןעננערטש טרָאד רענימָאדור יד

 ,הצמ ףיוא רעייטש

 רָאפ טּפָא ןעמוק עקירעמַא ןיא זַא ,טרעהענ ךיוא ןבָאה רענימָאדור יד

 ןרעכיזטינ םעד טָא טיורטעג ייז ןבָאה טינרָאג ןיוש ןוא .ןשינרעטיצ-דרע

 ַארַאק םעד המלש טימ קילנמוא רעד טריסַאּפ טרָאד טָאה סע טניז ,דנַאל

 -וק דלַאב ןוא דלָאג לסיבַא ןרַאשוצנָא זיולב קעווַא ןיהַא זיא רענעי .קינלעב

 רע זיא ךָאװ רעטשרע רעד ןיא ךיילנ רעבָא ,רעדניק ןוא בייוו וצ קירוצ ןעמ

 -ור יד ךיז ןבָאה ,ןבירשעג טרָאד ןופ טָאה ןעמ יוו טיול .ןעמוקעגמוא טרָאד

 םימ ןּפמָאל ןייק טינ ןעמ טנערב עקירעמא ןיא זַא ,ןסױטשעגנָא רענימַאד

 .סױרַא טגנירּפש רעייפ רעד ןוא ,לפיירש ַא יירד ַא זיולב טינ ןעמ ,ןיסָארעק

 המלש .לפיירש סָאד ןעיירדרַאפ קירוצ רעבָא ןעמ זומ רעייפ סָאד ןשעלרַאפ וצ

 ןיא יו ,רעייפ םעד ןשָאלענסיוא רע טָאה ,טסואוועג טינ םעד ןופ רעבַא טָאה

 ןייז ...ןרָאװעג טקיטשרעד זיא ןוא ,ןפָאלש טניילעג ךיז ,ליומ ןטימ ,ןימָאדור

 סע רעוו ןעוועג טינ .עטנלע ןבילבעג ןענייז ךעלהפוע עניילק יד טימ בייוו

 טיילעמערָא ןיילַא ,רענימָאדור יד זַא ,ןקוקסיוא טפרַאדענג ןוא ,ןזייּפש ייז לָאז

 . . . ןרענרעד ייז ןלָאז ,עסיורג

 ךיז ןביילקוצרעביא טַאהעג טינ הבשחמ ןיא וליפא ןטלָאװ רענימָאדור יד

 -רַאפ ךיז ןבָאה םיונ טימ רעפרעד יד זַא ,טציא רעבָא .דנַאל םענדָאמ םעד ןיא

 והילא ןפָארטענ ייז ןבָאה טָא ...ןעגנערבוצמוא ,ןדיי םינינמ רָאּפ יד ,ייז ןטסָאמ

 ןוא ןלַאפַאב םיא ייז ןענייז ,ןענרעל ןוא םיוב ַא רעטנוא ןציז סעמורפ-הרש

 . . . םיומעגנ תוירזכא אזַא טימ

 םעד ןריפ דנַאל םעיינ ןיא ןלעוו ייז זַא ,טּפָאהעג ןבָאה רענימָאדור יד

 ...תבש םוא ןטעברַא טינ ןפוא םושב ןלעוו ייז .ןימָאדור ןיא יו טַאמש ןבלעז

 .לשרדמה:-תיב םעיינ א ןעיובסיוא ךיז ןלעוו ייז ...דלָאנ סָאד לחומ ןענייז יז

 -ַאק רעד אביקע ןוא .לאומש בקעי 'ר ,בר רעייז טימ ייז טימ ךַאד טרָאפ סע
 -תיב סָאד יו ,רענעלּפ טכאמענ נעװ ןצנַאנ םעד ייז רַאפ טָאה קינלעבַאר

 . . . ןעזסיוא לָאז לשרדמה

 םשודק םעד וחילא 'ר ךָאנ ךיילנ זיא סָאװ --- קינלעבַארַאק רעד אביקע

 -- "!עקירעמא ןייק ןעװעטַאר ךיז רימָאל ,ןדייא :יירשענ ןטימ סױרַא היוול

 -עג .ןכַאז עשלחק ןיא טשימענ טינ לָאמנייק ךיז םייח רעד ןיא רעירפ טָאה

 יד ןנָאז םייב טעװערָאהעג ןוא המיב רעד רעטניה שרדמח-תיב ןיא ןענַאטש

 ,טציא .םינינע עשלהק רַאפ טייצ ןייק טַאהעג טינ ןוא רודיס ןייז ןופ "ירבע,

 -ריפ ןוא רע'הנעטסיוא רעצנַאנ רעד ןרָאװענ רע זיא ,עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא

 טָאה ןעמ רעדייא ןָאטעג טינ ךַאז ןייק טָאה ןעמ .רענימָאדור יד רַאפ רעגַאז

 בשיימ םיא םימ ךיז טָאה ןיילַא בר רעד וליפא .ןאביקע ,םיא ייב טנערפעגנַא

 יצ ,ןרָאמנַאק-ףיש יד ןיא ןטעבסיוא סעּפע טפראדעג טָאה ןעמ זַא .ןעוועג

 ןייז רענניפ יד טימ טמעקעצ אביקע טָאה ,םיריױמקָאד יד ייב ןטרָאּפ יד ןיא

 ןעמ .טלעוּפעג קידנעטמש ןוא ,ןעשמַאּפָאלכ קעווַא ןוא דרָאב עטלטַאּפעצ עסיורג
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 עי עי עי= עי=+ א = עעי= עי א יי

 טי 4 4 ט

 טָאה רע זא ,ןעזעגנייא רע טָאה טציא טשרע .טגָאזענּפָא טינ ןאביקע טָאה

 דמערפ רעד ןיא ָאד ןוא ,ןָא קרַאמש ךיז טעז יז ,דרָאב עקידובכב א רעייז

 םיוג יד .רענייז דרָאב רעד ,ריא בילוצ זיולב ,םיא רַאפ ץרא-ךרד ןעמ טָאה

 מָאה רע .בר ַא רַאפ ,תועמשמ ,ןָא םיא ןעמענ רעדנעל עדמערפ יד ןיא ָאד

 םייב ,ןגרָאמירפ ןדעי .רעקידבושח ןוא רעקידרעטיצ דרָאב ןייז ןטלַאה ןעמונעג

 .ןצענַאב וצ דרָאב יד ךיוא ןסעגרַאפ טינ ,םינּפ ןייז ןשַאוו

 -רַאפ םינ תושרד סבר םעד אביקע טָאה ,ןימָאדור ןיא ,םייח רעד ןיא

 .ּפָאק ןשידמול-טינ ןייז רַאפ ןעוועג רעוושדוצ .ןענַאטש

 ,ךעלטרעוו-חרות ,םיקוסּפ טימ ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ,געוו ןפיוא ,טציא

 -ענ .ןעמונעג םיא וצ ךיז ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ טרעדנואוועג ןיילַא ךיז ןוא

 ךָאד ייז ,תושרד סבר םייב קידנעלמערד ,רֶע טָאה אמתפסמ -- : ןיוש טכַארט

 זיא רע .טּפעלקעגוצ ,קידנליפ טינ ןיילַא ,םיא וצ ךיז ןבָאה ייז ןוא טרעהעג

 -טרעוו-הרות סבר םעד ןעננולשעג רעקיכאוװו ַא ,בר ןופ ןטָארטענּפָא טינ רעמ

 ,ףיט רעייז ןעוועג ןענייז ייז ןעוו וליפא ןענַאטשרַאפ ייז ןוא ךעל

 :ןַאטענ נָאז א בר רעד טָאה גָאט ןייא

 ןענייז ןדיי יד לָאמַא יו ױזַא טקנוּפ ,ןימָאדור ןופ טציא ןעיינ רימ ---

 . . . דלָאג ןָא רָאנ ,םירצמ ןופ ןעגנַאנעג

 ,קידתולדג ךיז טריּפשעג ןוא ,הנווכ עפיט יד טּפַאכעג ךיילנ טָאה אביקע

 רַאפ רעכערּפשריפ רעד טציא זיא ןוא ,טכַארטרַאפ ןַאלּפ םעד טָאה רע סָאװ

 . . . ןדיי רענימָאדור יד

 טימ אביקע טָאה ,גערב םוצ ןגָאלשרעד עדימ א ךיז טָאה ףיש רעייז זַא

 ףיוא הרות-רפפ רענימַאדור יד ןעמונעג ,ענייז דרָאב יד טמעקעצ רענניפ יד

 ןעזעג ןיוש ּפָארַא ףיש ןופ טָאה רע .ןצרַאה םוצ טעילוטענוצ יז ,טנעה יד

 ןסייר ןרעיומ עכיוה .טלעטשעגרָאּפ ךיז טָאה רע יו טינ זיא עקירעמַא זַא

 ,ןײרַא למיה םוצ הוואנ ןוא תונשקע ַאזַא טימ ךיז

 ץמַא ןופ ןרָאװענ ןלַאפַאב ייז ןענייז ,ףיש ןופ ּפָארא ןענייז ייז רָאנ יו

 ענעמוקעגנַָא יד טּפאכעג ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןבָאה סָאװ ,םיבורק רענַאקיר

 רעקידלמוט ,רעפסיורג רעד ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ייז טימ ןוא ןדיי רענימָאדור

 .טָאטש

 -רַאפ ךיז ןבָאה םיכורק סָאװ ,ןדיי עכעלטע זיולב ןבילבעג ןענייז סע

 טריפעגקעווַא ייז טָאה ןעמ .ןעמוק וצ ייז ךָאנ ,טליופעג ךיז יצ ,טקיטמעּפש

 טריּפשעג ךיז ןבָאה ייז .טײלעמערָא עשימייה יו ,"םיחרוא-תסנכח, ןַא ןיא

 .ןלַאֿפעג רעייז

 -רעוו עטוג רָאּפ א ןגָאז ייז טלָאװעג ,ןטסיירט טלָאװעג ייז טָאה בר רעד

 ,קידנגָאלקַאב קרַאטש רעייז ןעמוקענסױרַא זיא סע רעבָא ,ןקיטומרעד וצ רעט

 : דּפסה א יוװ ןעוועג סע זיא ,טסיירט טָאטשנָא

 ןכָארבעצ ,םערוטש ןסיורנ ַא ןיא ףיש א יוװ ,ךיז טָאה ןימָאדור רעזדנוא
 . . . ןגערב יד ייב
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 1894 ןיא ןריובעג
 עקירעמַא טכוזַאב

 1936 ,ינוי ןט18 םעד ןברָאטשעג

 דנַאלייא סילע

 רָאנ ,טַאטש רעד וצ זיולב טינ ,סָאלש רעד זיא ?ץַאלּפ ירעטעב, רע1
 יד .םי רעד טמיוש סע רעכלעוו רעביא ,ּפיל יד זיא ץַאלּפ ירעטעב .דנַאל םוצ
 ,דרע "רעטשטנעבעג, רעד ףיוא טלעטש טנַארגימיא רעד סָאװ ,טירט עטשרע
 .ץַאלּפ ירעמעב זיא

 עלַא .ןענַאב-ךיוה ןוא-דרערעטנוא יד ןָא ָאד ןפיול ןלײט-טָאטש עלַא ןופ
 -ייו ןעמ טייג ןענַאד ןופ .ןעמַאזוצ ָאד ךיז ןפערט סרעטייוועלע ןוא ןלענוט
 .קרָאי-ינ ןופ שינרעטצניפ רעד רעביא ןוא טייקיטכיל רעד רעביא םױרַא רעט

 ןוא בױהנָא רעד .לזדניא ןטעהנַאמ םוצ סָאלש רעד זיא ץַאלּפ ירעטעב
 ךיז טביוה ביוטש רעצרַאװש .טזָאלעגּפָא ,ץרַאװש זיא ץַאלּפ רעד .זָאלסױא
 ,טילפ ,ךיז טלייא שטנעמ רעד ןוא .ּפָארַא ךיז טזָאל ךיור רעטכידעג ןוא ףױרַא
 ןופ ןיזנעב םעד ןעגנול ענייז ןיא ןייא טגנילש ,ץלַא סָאד ןייא טמעטָא ,טפיול
 ,ןסַאג עקימורא יד ןיא ןעגנולשרַאפ ךיוא רע טרעוו ןײלַא ןוא ןליבָאמַאמיוא יד
 ץַאלּפ ירעטעב .ןריט ענעזנַארב ןוא םינינב יד ןופ טנעוו ץוויסַאמ-ךיוח יד ןיא
 םיוא טסקַאװ טירטס-לָאװ ןופ תונכש ןיא ןוא ,טירטס-לָאװ ןופ תונכש ןיא זיא
 ,ןזייא ןוא רעיומ ,ןייטש .סעדייבעג עקיזיר ןופ םרָאפ רעד ןיא טָאג-טלעג רעד
 עלעקנוט ןופ ענעדנוצעגנָא םױרַא ןקוק סָאװ ,ןּפמָאל יד .סעסיּפַא ןוא םָארויב
 ןייק טשינ ןענייז סָאד זַא ,ךיז טכַאד ,ןגרָאמירפ םענרַאמכ םעד ןיא רעטצנעפ
 סָאװ ,ךעלדיימ עגנוי ןופ רעגניפ יד ןוא .טכיל עטיוט ןופ סנטָאש רָאנ ,ןּפמָאל
 סָאד זַא ,ךיז טכַאד ,סעקנישַאמ-ןכער ןוא-ביירש יד ףיוא געט ענעצנַאג ןּפַאלק
 ןקינַאטניײא ,ןקידרדפכ רעייז טימ ןעוט ייז .רעגניפ עקיטלעוונעי סעּפע ןענייז
 םעד ךָאנ ךיז קידנגָאי ,ןכיירגרעד ייז ןזומ םסעּפע ;ןייז ןקתמ סעּפע ןּפַאלק
 םענייא ןופ ךיז טשטילג סָאװ ,טלַאמשעג ןימ ַאזַא זיא סָאד .'9, ןזעירעטסימ
 סָאלש רעטנוא ןטלַאה סע זומ ןעמ זַא ,רעכיזמוא ױזַא זיא סָאװ ,ןטייווצ םוצ
 ךרוד ךרודַא טמיווש ,טנעוו ענרעזייא ךרודַא טנַאּפש סָאד םורָאװ ,לגיר ןוא
 .םלענ ,ןענורעגסיוא טרעוו לָאמש

 םעד ןעמ טנעקרעד ָאד .עיגרענע טימ טלביווש ץַאלּפ ירעטעב םורַא |
 ,ןטַאלוסנַאק ,רעזײה-טרָאּפסקע ,ןרָאטנַאקסּפיש ײלרעלַא :דנַאלסױא ןופ קנואוו
 .ַאד ךיז ןעניפעג םָארויב-עזייר ןוא סעמריפ עשידנעלסיוא ןופ ןעגנוטערטרַאפ
 ןיא טלעמשעג טָארט ןטשרע םעד טָאה סָאװ ,"רענירג, רעד ךיוא טמוק ָאד
 ,טניוו ןכָאנ ,םי ןכָאנ ,רענירג רעד ,ךיז רֶע טקנעברַאפ סעּפע .דנאל םעיינ ןייז
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 ןיײלַא זיא רע ןענַאװ ןופ ,געוו ןבלעז ןופ ,קיטנַאלטַא טייז רענעי ןופ טמוק סָאװ

 .ןעמוקעג
 טגנעה ץַאלּפ ירעטעב םעד רעביא .גרַאב א ףיוא יו ,ַאד טניל םי רעד ןוא

 רעד .ןגרָאמירפ רערעטיול ַאזַא -- םי ןרעביא ןוא ,גָאט רעטצראוושעגנייא ןַא

 קיסיירד רעכעה טימ ,לָאמַא ןעוועג זיא סָאװ ,"ןדרַאנ-לפעק , ןופ ןינב רעסייוו

 םיפ ענייז טציא טשַאו ,ןטנַארנימיא רַאפ ץאלּפךעמאזקע רעד ,קירוצ רָאי

 טרָאד זיא טנייה .לּפמעט ַא יו ,ןינב רעקיזָאד רעד זיא קידכעלייק .םי ןיא

 ןעמ רעדייא ,לָאמַא ןוא .שיפ ײלרעלַא ןופ גנולעטשסיוא ןַא ,םוירַאוקָא רעד

 -ָאטש יד ןעוועג טרָאד זיא ,ןטנַארגימיא טרינעמַאזקע עקירעמא ןיא ךָאנ טָאה

 ןשימיור ןיא יובעג רעד םילונלג ךָאנ לפיוו ןיא טסייוו רעוו .ערעּפָא עשיט

 ןטנַארגימיא רַאפ ץַאלּפ ןייק :רעכיז זיא סנייא רָאנ .ןלַאפנײרַא טעוו ליטס

 ןעמענוצניירַא ןיילק וצ טושּפ זיא ץַאלּפ רעד .ןייז טינ רעמ ןיוש סָאד טעוו

 ןיא טמענ סע יו ,גנולפייווצרַאפ ליפ ױזַא ןוא ןצפיז ליפ ױזַא ,ןרערט ליפ ױזַא

 ."דנַאלייא סילע, עלעזדניא עניילק סָאד ןיירַא ךיז

 ןייק טריפ סָאװ ,לפיש םוצ ןייגסיורא ףראד ןעמ ןכלעוו ךרוד ,רעיוט רעד

 עצראווש ַא זיא סָאד : סכעלמייהמוא סעּפע ןָא ןיוש טנָאמרעד ,דנַאלייא סילע

 םוצ טקורענוצ .ןטעכַאטש ןוא רעסעלש ,סמולָאק ,לגיצ ערעטצניפ ןופ רעיומ

 זיא םָאוװ ,לימ-רעסַאװ עטלַא ןַא יו ,םיוא טעז יז ,עדייבעג יד ךיז טלקנוט ,םי

 .טכַאמעג טסענ רעייז ריא ןיא ךיז ןבָאה םידש סָאװ ,םעד בילוצ טזָאלרַאפ

 ןעייג ןענַאד ןופ זַא ,טסייה סָאד ."ירעפ דנַאלייא סילע , :לדליש ןיילק ַא

 -ָאד רעד זַא ,ןיוש ןעמ טנעקרעד רעטייוו .דנַאלייא סילע ןייק ךעלפיש יד ּפָא

 םוצ םינ ןוא טָאטש רעד וצ טינ טרעהעג רע ,סחוימ א זיא רעיוט רעקיז

 ןיא ןוא טרָאד ךיז ןערָאּפ סָאװ ,עטמַאַאב יד ,לפיש סָאד .רעיוט רעד .טאטש

 זיא סָאד .גנוריגער רעלַארעדעּפ רעד וצ ןרעהעג ,אפונ דנַאלייא סילע ץנַאנ

 .טלעוו רעד ןיא עיצאנ רעטסכייר רעד ןופ םוטכייר סָאד

 טָאה רעדעי טינ .ןכאז עטכייל יד ןופ טינ זיא דנַאלייא סילע ןייק ןרָאפ

 ןופ זיא סע רָאנ .וצ ַאי ןעמ טזָאל ענעטלאהראפ וצ םיבורק .וצרעד היכז יד

 זומ ןעמ ,עטנעָאנ יד טימ ןחנעטסיוא טינ ךיז ןַאק ןעמ :;ןזָאלוצ ןימ רעדנַא ןַא

 טזָאל ןעמ .הסיפת ןיא ןטנַאטסערַא ןופ םיבורק יוו ,סנטייוורעדנופ ןייטש

 ,ווצ ןעמ טזָאל ייז .דנַאל ןצנַאנ םעד ןופ ןעמוק עכלעוו ,ןטסירוט וצ ךיוא

 ןופ בױטש ןצראוש םעד ןטיה ץעזעג ןופ םירמוש יד יװ ,ייז טזייוו ןעמ

 לאז םעד ,סרעגנעלעג יד ןופ טייקנייר יד ייז טזייוו ןעמ .דנַאל "םענעדלָאג,

 ןיוש טגרָאז םעד ןגעוו .ןעלסעק-ךיק עטקנַאלבעגּפָא יד ,גנוטלַאהרעטנוא ןופ

 ןעמוק עכלעוו ,ןעמַאד עטלַא ."טסענ , יד םורַא טריפ סָאװ ,רעטמַאאב רעד

 ןכוזַאב ,עקירעמַא ןופ ןלייט עטסטייוו יד ןופ קרָאי-וינ ןייק לָאמ ןטשרע םוצ

 .ןגינעגרַאפ א --- "רושזעלּפ , . .. א םָאד זיא ייז רַאפ .דנַאליײא סילע

 ןעמואוושעגּפָא טציא זיא סָאװ ,"ןלָאקניל , לפיש-םגנורינער עניילק סָאד

 רעפיט רעסאו ןיא טצעזעגניירַא זיא ,דנַאלייא סילע ןייק ץַאלּפ ירעטעב ןופ

 יד ןופ ןעמונעג ךיז טָאה טייקרעווש יד .ךעלנייוועג יו סעשטניא ןעצ טימ

 ץוחַא ,טנוה ןייא ןוא ןשטנעמ קיסיירד ןוא טכַא ןוא טרעדנוה ייווצ עקירעביא
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 .טריפעג ךיז טםימ טָאה ןרישזַאסַאּפ יד ןופ לייט ַא סָאװ ,שזַאנַאב

 -ונ, ןעוועג טציא ןיוש ןענייז ןשטנעמ טרעדנוה ןבלַאהטירד עּפַאנק יד

 רעד ןופ ןגיוא יד ןיא .ןרָאטקעּפסניא-עיצַארגימיא יד ןופ ןגיוא יד ןיא "ןרעמ

 וצ ןקישוצּפָא ואווצעגרע ןסערדַא טימ ךעלקעּפ ןעוועג סָאד ןענייז ײצילָאּפ

 -רַאפ ,ענרעזייא יד וצ טעילוטענוצ ןעוועג ןענייז "ךעלקעּפ , יד ."ןרעווילעד,

 זיא סָאד .לפיש ןופ ןטימ ןיא טרָא קידובכב ץנַאנ ַא ,ןעגנאטש עטרעווַאשז

 ןוא םקעז ןופ ענעטלַאהרַאפ יד ןיירַא טסיג ןעמ רעכלעוו ךרוד ,"קעיל, יד

 ,עמרוט-ןטנַארגימע רעד ןיא תוסיפת קיצנַאװצ

 ןוא ןסירענּפָא :ןטנַאטסערַא טריפ ןעמ יוװ ,ַאזַא תמאב זיא לפיש סָאד

 .רעווש --- טייקטייוו רעד ןיא קוק ,קעד ןפיוא םורַא ךיז יירד ךיא .טזָאלרַאפ

 ןעייג םָאװ ,יד ,רערָאּפמימ עניימ יא ןייא ךיז ךיא קוק .טכידעג זיא לּפענ רעד

 ןגיוא ערעייז ןיא ךיז טקנוט תוכשח יו ,ךיא עז .לפיש ןפיוא יירפ םורַא

 רשפא ןוא .םיבורק ענעטלַאהרַאפ וצ םתסחה ןמ ,סָאד ןעמ טרָאפ תחנ רַאפ טינ

 -סױרַא ייז לָאז ןעמ ,ןעגנונעפָאה ןבָאה עכלעזַא .ענעטלַאהרַאפ וצ זיולב טינ

 טריטסערא ןענייז עכלעוו ,עכלעזא ,עטקישעגקירוצ יד טימ זיא רענרע .ןזָאל

 ןיא ןעמ טלאה ייז ;דנַאל ןופ ןרעוו טקישעגסױרַא םוצ טּפשמרַאפ ןןוא ןרָאװעג

 .רעכערברַאפ עכעלנייוועג יו ,רעסעב טינ לזדניא-ןרערט ןופ תופיפת יד

 לַאגעל ןעמוקעגניירַא זיא ןעמ שטָאכ ,סױרַא ןעמ טקיש ,ןקישסורַא ןוא

 -סילע ןיא ןצפיז ןוא ןרערט לפיב קידהשקשינ ַא טזָאלענרעביא ,דנַאל ןיא

 ױזַא טסילפ סָאװ ,םי ןבלעז םעד ןיא ,ןירַא םי .ןיא טנייוועגנײרַא ,דנַאלייא

 .עלעזדניא-עמרוט םעניילק םענעי ןופ גערב םייב ,דלימ ױזַא ,ליטש

 ןעמוקנָא ןפרַאד ןוא ןרעוו קנארק . ..רַאפ ןרעוו ןעמ ןָאק טקישענסיױורַא

 -רַא רַאפ ןרעוו טקישעגסױרא ןַאק ןעמ .לָאטיּפש ןשיטָאטש א ןיא ףליה ךָאנ

 ףניפ .בַאשזד ַא ךָאנ ".א .ּפ .וו, רעד וצ ןעמוקנָא ןפרַאד ןוא טייקיזָאלטעב

 ןמימ ןבעל עקירעמא רעכייר רעד ןופ רענריב רעקיטּפנוקוצ רעד זומ טייצ רָאי

 ןופ ןגיוא יד ןיא ןייא ךיז קוק ךיא .ןניוא יד רַאפ דנַאלייא םילע ןופ ןטָאש

 עי טימ ורמוא רעייז רָאלק רימ טרעוו'ס ןוא רערָאפטימ עטריטסערא עניימ

 ןעמ רעבָא .דנַאליײא םילָע וצ ךיז טרעטנעענרעד לפיש סָאד סָאװ ,עגר רעד

 א יו ,קערש יד ךיז ןיא טנָארט רעדעי .ךיז ןיא טנייווש רעדעי ,טגייווש
 -םיונוצ ,טעילוטעגפיונוצ ,החּפשמ עשיזעניכ א טרָאפ טָא .ננַאלש ַא ןופ סיב

 -סעק עקיברַאּפליפ ,ךעלעקמילק -- םיפ ערעייז ייב .לקניוו ַא ןיא טשטעווקעג

 םינ ,ןטמאאב-עיצַארגימיא ןא עז ךיא ."אדוב , רענעדירפוצ ַא ןוא ךעלעט
 סױרַא ןקוק ןגיוא ענייז ןופ ןעלּפַא יד רָאנ ,טלמירד ןוא טציז ,ייז ןופ טייוו

 דנַאל ןסיורג םעד ןופ עילימַאפ יד .טיה רע ; ןטלַאּפש ךרוד יו ,סעיוו יד ךרוד

 ?יאוסּפַאשט , ןוא ןלייש לפָאטרַאק ,ןשַאו שעוו רעהַא ןעמוקעג זיא ,עניכ --

 לָאמַא טינ ןלָאז רעדניק ענייז ,ארומ טָאה רענַאקירעמַא רעד רָאנ .ןכַאק

 עלעג א ןעמוקסיורַא לָאמא טינ לָאז סע ןוא רעדניק ערעייז טימ ןבָאה הנותח

 עשיזעניכ יד םייהַא קירוצ טקיש ןוא סנטייצַאב ךיז רע טגרָאזַאב .עסַאר

 .אדוב םענעדירפוצ ...ןוא רעננוה ןסיורג ןופ דנַאל ןיא ,החּפשמ

 ןדעי טשרָאפ ןעמ ,טקוק ןעמ ."עקיגיוא-ריפ , םימ ךיוא םלמיוו רימ םורָא
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 "יר יד .טייהיירפ ןופ עוטאטס יד ייברַאפ ןעמ טרָאפ טָא רָאנ ,ריר ןוא רעק

 ,ןלַארמש ןופ ןיורק א טימ ּפָאק רעד .םי ןטימ ןיא סױרַא טרַאטש רוגיפ עקיז

 עריא יוו ןוא ּפָאק ריא יו ,רעכעה ,ךיוה ןביוהעגפיוא טנַאה עטכער יד

 -ןקניירַא יד טסירנַאב ןוא טכיױלַאב סָאװ ,לקַאפ א -- טנאה רעד ןיא .ןלַארטש

 -אמס עסיורג יד ןוא ,לקַאפ ןיא טכיל סיורג ַא טנערב טכַאניײב .ןפיש עקידנעמ

 םעד ןעזנָא טוג לָאז ןעמ ידכ ,ןרָאטקעשזָארּפ עקיזיר טימ ןטכױלַאב זיא עוט

 שירטקעלע ןוא ןייטש ןופ טייהיירפ ַא ,טייהיירפ סעקירעמַא ןופ לָאבמיס

 יז ןעוו ,קיטכירפיוא טניימענ רעכיז סָאד ןכַאה ןזיוצנַארפ עוויאַאנ יד .טכיל

 -מָא טקנעשעג ,םי טייז רענעי ןופ קילבוּפער רעד --רעטסעווש רעייז ןבָאה

 -ּפָא ןַא יווװ ,הנתמ עקיזָאד יד טייטש טציא .הנתמ םלַא עוטאטס עקיזָאד יד

 ַאד טרָאפ סָאװ ,עטנרָאצרַאפ יד ןופ רענייא רעדעי .טייהיידפ רעד ןופ דליב

 ,ןסױטשוצנָא ךיז רעווש םינ זיא סע .ּפָאק ןטימ קירעיורט טלקָאש ,ייברַאפ

 | . . . !ןעניימ ייז סָאװ
 טרַאה ךרודַא ןרָאפ רימ שטָאכ ,עוטַאטס יד םינ רעמ רימ ןעעז טציא

 - ,לּפענ ןופ ןזַאנ עיורג ןיא טליהעגנייא זיא יז ,ריא ןבענ

 -צנעפ ענירג ןוא רעכעד ענירג ,ןרעיומ עטיור :דנַאלייא סילע זיא טָא רָאנ

 -ףיט .סרעטסיולק עשיכירנ יוװ ,ןלָאּפוק רעכעד יד ףיוא .ןגעקטנַא ןסירג דעט

 ןיא יוו ,זיא ליטש רָאנ .םינינב יד ןופ רעטצנעפ יד םורַא סעסארעט ענירג

 -אדנופ עטרעיומעג יד םי רעד טקנעוװש ןטייז ריפ עלַא ןיא .ףיוה-עמרוט ַא
 ויסאמ ױזַא זיא ץלַא ןוא .גנעגכרוד ,ןרעיוט ,ןריט סלזדניא םעד ןופ ןטנעמ

 קורדנייא םעד סע טכַאמ טָא .ךעלטימעג ןוא יירפ ױזַא ,ךיז טכַאד ...ןוא

 ,..ריטסַאנַאמ רעטרעדנוזעגּפָא ןַא יוו רָאנ טָא ןוא עירָאטַאנַאס ַא ןופ

 ןשיווצ ,רעסאוו ןכרוד ,דנַאלייא סילע ןיא ןיירא ךיז טרַאּפש לפיש סָאד

 ןענַאו ןופ ,ליומ סָאד ןפָא טלַאה רעיױט רענרעצליח טלַא ןַא .טנעוו ייווצ

 ,םעד וצ ןדעי ,םלוע םעד ןריפ עטמַאַאב .שינרעטצניפ ַא סױרַא טנָאלש'ס

 ןופ לַאז 8 ןיא ןיירא לַאפ ךיא .ןעמוקעג זיא רע ןעמעוו וצ ןוא סָאװ ךָאנ

 ,רעײטשרָאפ ענייז טרָאד םָאה קלָאפ סעדעי ואוו ,לאז ַא ןיא .תומוא קיצעביז

 טימ ,הצע ןַא טימ טיילסדנַאל ערעייז ןפלעה וצ ידכ ,ןדייל יד ןרעדניל וצ ידכ

 .טַאט טימ ךיוא -- לָאמטּפָא ןוא טסיירט טימ ,טרָאװ טונ א

 ןוא גרָאז טימ טּפַאזעגנָא ךיז .דנַאלייא םילע ןיא טכארברַאפ גָאט ַא

 טנעוו עכיוה יד ןופ ןעוו ןוא .ןושל-םוטש ןוא תונושל ײלרעלַא ףיוא טסננַא
 סָאד זיא ,טכַאנ יד ןרַאּפשפױרַא ןעמונעג ךיז טָאה רעיומ טייז רענעי ףיוא

 ףיוא טכיילבעג ךיז טָאה גָאט רעד .םעלק ןייז ןופ ןרָאּפעגסױרַא קירוצ לפיש

 עטיירב ןיא טרימשעצ ןעוועג טציא זיא למיה רעצנאג רעד .סונסיוא-םי םעד

 .סַאּפ רעיורג רענרומכ א -- ףיירטש ןוא ףיירמש ןשיווצ .ןפיירמטש עטיור

 ןבָאה למיה לקיטש ;ןעיולב ןפיוא ןוא ,טקורענּפָא ךיז טָאה לדנקלָאוװ ַא ןעוו ןוא

 יד רעביא זַא ,טכַארטענ רענייא טינ אמתסמ טָאה ,ןרעטש יד טלקניפעגפיוא
 . . . ןָאפ רענַאקירעמַא יד רעדנַאנַאפ ךיז טלקיוו עקידנרָאפ יד ןופ ּפעק



 ל אנ י םס -.י .י
 1896 ןיא ןריובעג

 1923 ןיא ץקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1954 ,ץרעמ ןט7 םעד ןברַאטשעג

 עקירעמא ןנעוו

 ,ףיוה-רעטסיולק ןייז ןופ זָארג ןרעביא חלג א יו רעליטש ַא

 .יײװדָארב רענעדנוצעצ רעד ןופ שער ןרעביא םורַא ךיא ייג

 ,טייקימעמוא ,טייקנרױלרַאּפ רעד רעביא ףיוא טדנעלב גנורעטסיײגַאב ןיימ

 ,ןַאמ א ןעוועג זיא סָאד -- ,םינּפ ךעלרעדנואוו סנלָאקניל ןופ

 .טלעוו רעכעלרעה ןייז רעביא טקיטלעוװעג טַאה סָאװ

 ,ןגיוא עטוג עבירט ענייז ןָא ןענָאמרעד ןסַאנ עמערָא

 יז ןיא טפימעג טָאה סָאװ ,טייקטנלע רעצראווש רעד ןָא

 ,דנַאל םענעגייא ןרַאפ דמערפ ,שיטָאזקע -- ַאּפ יו זיא רע

 לקער ןייז ןופ ּפָארַא טדער סע -- .רעטושּפ רָאנ

 .ןגיױא סעמַאמ ןופ טייקיירטעג רעד רעטנוא טפַאשרוחב-טונ

 ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ןענאל רעקָאטנעק ןופ

 רעטָאפ רעטיורטרַאפ ַא -- ןוא טעטש-חרזמ יד וצ

 ,דנַאל ןצנַאנ ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו ליפעגרָאּפ ןזייב ןופ

 טדיילקעגצראווש ,רעטצניפ ןעגנַאגעגמורַא רע זיא

 ,זיוה-ןסייוו ןופ טכענ עכַאװ עגנַאל יד ןיא

 ײרעּפַאלקש ןופ דנַאש עטסואימ יד ןרעטעלק ןעזענ טָאה ןוא

 ,םרעצַארק-למיה יד רעביא זיב ןעמעלַא ףיוא ןוא ץלַא ףיוא
 .ןגיוא ענעדנוצעג טולב-ןוא-דלָאג טימ

 ןענכ-ליווזנַארב

 ,ץעגרע ליװזנָארב ןיא "טַאל , ןקידייל ַא ןבע?
 ,סיואכרוד טיוברַאפ סיוועג טנייה ןיוש זיא סָאװ
 ,ןזורוקוק עשירפ טימ ןטרָאנ א ןעזעג ךיא בָאה

 .זיוה שידָאמטלַא ןַא -- ןטרָאג םענירג םעד ןבעל ןוא

 ךַאדּפָא ןַא טימ זיוה ַא ? שידָאמטלַא טסייה סָאוװ

 .לעג רעטנוא ןיוש ןעלמיש סָאװ ,ןעלדניש ןופ
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 א א א א א א א א א עא א א א א א יע א א א

 .טכַארבעגּפָארַא םייח רעד ןופ םיא טלָאװ ןעמ יוו -- ןעמיוק רעד ןוא
 .לעווש יד זיוה סנדייז ןיימ ןופ --- לעווש יד ןוא

 ,ןפערט לָאמַא ןָאק סע .רעביטש ןופ םילונליג

 ,םָארנָאּפ ןופ ןטייצ ןיא ןפערט עקַאט טגעלפ סע יו
 ,העירי-טעמרַאּפ א ץעגרע ואוו טלגָאװרַאפ טרעוו
 --- ,םָארטש ןקיטניוװ ןוא ןדנילב ןופ ןגָארטרַאּפ

 ,ןעמיוק ַא ,לעווש ַא זַא ,ןפערט ךיוא ןָאק ױזַא
 טרעלקעג ךיא בָאה ױזַא 4 טשינ עקַאט סָאװרַאֿפ
 ,טקוקענכָאנ ןוא סנטמייוורעדנופ טױלּפ ַא ייב ןענַאטשעג ןוא
 ,טרעהרעד ןעקעמ ליטש שימייח ַא גנילצולּפ בָאה'כ זיב
 סנטייוונופ ,רימ רעטניח ןוא ,טקוקעגמורַא ךיא בָאה
 טיירדעגמורא ךיז ןבָאה טרָא סיורג קידייל ַא ףיוא
 ,ןגיצ ריפ שידיי-קידעכָאװ ןוא ךעלטימעג
 ,דיירעג שידיי-טלַא ןַא ךיז ןשיוװצ טריפעג ןוא
 ,טלקָאשעג ךעלדרעב יד טימ ןוא ןביוהעג ּפעק יד
 .ןיימש ןבילבעג ןוא סיפ ייווצ ףיוא גנורּפש-גנירּפש ַא
 ,תונמאנ רענייר רעכעלרע ףיוא ךייא גָאז ךיא ןוא
 ,ןח ןימ ןרעדנַא ןַא רָאג ןעמוקַאב ָאד טָאה טלעוו יד זַא
 ,ןטונימ ץעטוג ענעי ןיא ןעזסיוא ןימ ןרעדנַא ןַא רָאג
 ,םייה רעד ןָא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד טשינ
 ,םישוח ןוא םירבא עניימ עלַא טימ ָאד טליפעג בָאה'כ
 -- - ,םייהעגמוא ,טסָארּפ זַא ,ץערָאק טשינ זיא ָאד זַא
 - ,ןהעש עקידייל ,עדימ ור'כ ןוא קיטנוז טציא זיא
 ליֿפעג ךעלרעדנואוו א ןוא קיטכיל ַא סעּפע רָאנ

 מיה ןקיטכיליָאלב ןלעה ןופ ךיז רימ טימ טָאה

 -- ,ליּפש אזַא ןַאטעג לגניי א טימ יו ױזַא
 ץעגרע טייז א ןופ --- רעדנואוו רעביא רעדנואוו ןוא
 טנַאּפשעג ךיז ריפ יד ןגיצ יד וצ סנטייוונופ טָאה
 ,סקיטכיל א ןוא סייוו ַא ,עלעגיצ ןיילק ַא ,גיצ ַא
 ,טנַאלַאט סליווזנָארב טשינ -- סע טלָאװ טכַארטעגסיױא יו
 - ,עיזַאטנַאפ סליװזנָארב טשינ -- ןריפוצ סע טכַארבעג ןוא
 - .טניוטשעג ןוא ןענַאטשעג ןיב .ןגעוו דובכ ןיימ דובכל
 ןלואש ןופ ןַאד טכארמעג בָאה'כ סָאװרַאפ ,טשינ סייוו ךיא
 ןיורק יד ןוא ,ןלאומש ןופ ,ןעלזייא יד וצ געוו ןפיוא
 ,ןעננַאהעג םיא רעביא זיא סָאװ ,למיה ןעָאלב םענופ
 .רָאלק ןטכיולעג טָאה גָאט רעכעלרעה רעד יו ןוא

 ,ליוזנַארב-טלַא ןוא ןענכ-טלַא ,ןגיצ ןוא ןעלזייא

 .רָאװ עקיבייא ךעלרעדנואוו קידמולח ןוא
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 ןלָאקניל םעהערבייא
 (עדער רעטכַארטעג א רעניימ ןופ)

 ,רענריב ,ליואוו זיא'ס ןוא טוג זיא ס
 ןלָאקניל םעהערבייא טנעדיזערּפ רעד סָאו

 םאר רענעדלָאג רעד ןופ רעטנורא ךָאנ טקוק

 ,זיוה-ןסייוו ןיא םיחרוא יד רעביא דליב ןייז ןופ

 ןגיוא עקירעיורט ענייז טימ ךָאנ ייז טקוק רע

 טציז רע ואוו ,לאטסעדעּפ םענלמרימ םעד ןופ

 -- ,םמערָא ענעפַא עשרעטַאפ ענייז טימ

 ,עקירעמַא ןופ ךעלקינייא עלַא ןעמענפיורַא טיירנ

 תוישעמ עקידרעטניוו ענייז ןלייצרעד ייז

 .רעדלעוו רעקָאטנעק-טלַא יד ןוא ןעניײלּפ יד ןופ

 ןטלַאטשעג יד ןוא ןלעמעג יד ןעמענ ןיילק טשינ טלָאז ריא

 | ,ןברַאפ עקיטּפַאז יד ןופ ןוא רָאמרַאמ ןופ

 .ןלָאקניל אישנ םעד ןקיביײארַאפ ןוא ןקיבײלרַאפ סָאװ

 ןעמעלַא זדנוא ףיוא ךָאנ קילכ ןייז זיא קידעבעל ןוא סיורנ

 .רעגריב רעדירב ,קרעוו-טסנוק ןופ ןבעל ןוא שיילפ ןכרוד

 ,ּפָארַא ןיימש ןייז ןופ ןרָאדַאסַאבמַא יד וצ טדער בייא

 ,תואוולה זיוה-ןסייוו ןיא ןטעב ןעמוק ייז ןעוו

 ,תונכשמ סיוא ןעגניד סָאװ רענעמסטאטש יד וצ

 עיטַארקָאמעד ןקעמש ןעמוק סָאװ ,ןגינעק יד וצ
 .ךעלעטסעק עצראווש יד טימ רעצוּפכיש יד וצ ןוא

 ,ןטנעדיזערּפ עלַא רעביא רעבידַא טקוק רע

 סעומשה ךשמה רע טריפ םעד טימ ,יואר זיא'ס רעוו ןוא

 / .גרובסיטעג ןופ םיקוסּפ עקילייה יד ןופ

 ליוז-לווימש ןייז ןרירוצנָא ביל בָאה ןיילַא ךיא

 : קנַאד-ביול ַא יו ןוא טעבעג א יו ןעלמרומ ןוא

 ,ןלָאקניל ,ןעוועג ָאד זדנוא טימ טסיב וד סָאװ ,טוג |

 .ןסקָאװעגסיױא זדנוא רעביא ךיוה ױזַא טסיב וד סָאװ ,טונ ןוא

 ,גרובסיטענ חול ןייד טנרעלעג טסָאה וד סָאוװ ,טוג

 .טנעדיזערּפ רעזדנוא ןרָאװעג טסיב סָאװ ,טונ ןוא

 המיתח:-טנַאה ןייד טניילעג טסָאה וד סָאװ טונ ןוא

 י .עקירעמא ןופ ןרעטש ןגנוי ןפיוא

 - - - ,עטכישעג ןרָאװעג טסיב וד סָאװ טוג

 - ייישדנענעל ןרָאװעג -- עטכישעג ןופ ןוא

 ּפערט-ןייטש ןייד ייב ןעיימש ענעסקַאוװרעד ןוא רעדניק

 .טייקינוז ןייד ןופ טכיל ןטימ ןטכיול ןוא

 טייקיבייא יד ןכיירגרעד ןענָאק לָאז ךיא ןעוו ,ָא
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 ,ןעמערב ענייד רעטנוא ןופ עילָאכנאלעמ רעד ןופ

 עדנעגעל ןייד ןופ ףיט יד ןענָאק לָאז'כ ןעוו

 ןפַארגַארַאּפ עשיטסילַאער טימ ןענעפע

 ןענרעל טשינ ךָאנ ןענָאק סָאװ ,עלַא רַאפ

 ,קרעוו עדנעגעל ןייד ןופ תויתוא עלעדייא יד

 תודוס-טכיל ןוא-ןטָאש יד ןדימשסיוא

 .טנעה-רעטָאפ עכעלרעדנואוו עקיכָאנק ענייד ןופ

 ! טנעדיזערּפ רעקיבייא סטלעוו ,רעסיורג ,ָא

 ןביוהרעד טסָאה וד טסָארּפ יו ןוא ךעלנינעק יו

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,טָאנ ַא ןופ טייקכעלרע רעד טימ עקירעמַא

 .עקירעמַא ףרָאד-סיורג םעניא טצעזַאב ךיז ןוא

 ,ןָאמטעג-ביוה ַא קידלסקַא ךיז ןבָאה ןרעיומ עלַא

 ,ןֿפָאלעגרעדנַאנַאפ קידתוכבחר ךיז ןבָאה ןסַאג ץעלַא

 ךעלטסעקצרַאוװש טימ ןוא ךעלטשרעב טימ ךעלגניי ןוא

 ,טשינ טסייוו רענייק ןוא ,ןסַאג יד רעביא םורַא ןפיול

 ,טנעדיזערּפ רַאפ טפיול ייז ןופ רענייא זַא

 הביסמ רעננע ןַא ןיא

 ,הביסמ רעגנע רעמערָא ןַא ןיא
 -- ןסעזעג ןטכענ רימ ןענייז

 םירפוס עטלגַאוװראפ ןינמ ַא

 .םולשה םהילע --- םיבושי עטלַא ןופ

 ,טעטשסיורג יד ןופ רעמסערג רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ,הריבה קרָאידוינ רעקיטכעמ רעד ןיא

 ,םיחוכיוו ןייק טריפעג טשינ ןבָאה רימ

 סעריל ערעזדנוא ןעגנעהפיוא וצ ואוו

 ,לבב ןופ ןכייט יד ייב -- לָאמַא יו

 ןקעטשרַאפ וצ ואוװַא טשינ ךיוא ןוא

 ,םירפס ןוא ןריּפַאּפ ,סענעּפ ערעזדנוא

 ,טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה תומיש ערעזדנוא

 ,טייקטסוּפ ַא טָאה טלעוו יד רָאנ ואוו

 ,ןשטנעמ א ןופ גיוא ןַא רָאנ טשינ ואוו

 לזיימ ַא ןופ ןַאצ רענרעזייא ןַא רָאנ

 ,לָאמנייק טשינ טעשזדנָאלברַאפ

 תוחּפשמ ערעזדנוא ןופ סנקלַאב יד רעמנוא

 טנרעלעג סעטַאט ןוא סעדייז ןבָאה

 .ןשיט עקיכָאװ:קיטנװַא יד ןופ ןגערב יד ייב
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 ןטייצלָאמ עטסקידעכָאװ יד רעביא ןוא

 ,ןונינ רעקיבייא רעזדנוא טיײרּפשעג ךיז טָאה

 ,םירוסי עטסיינ יד סיוא טשטייט סָאוװ

 .ןוגינ ןיא ןייגפיוא טרָאד טגעלּפ ץלַא

 ,ןגערב ענרענייטש רעקרָאידוינ יד ייב ,טציא

 .טכַארבענפיונוצ םינונינ ערעזדנוא עלַא רימ ןבָאה

 ;ןבעל רעזדנוא ןופ טשער ןטימ ט'הירב'עג ךיז ןבָאה רימ

 ,קנופ ַא ךָאנ קנופ ַא ןזָאלבעג

 ,ןושל ןופ רעטרעוו עטסטושּפ יד ןפילשעג

 ,ןטנעמיד עטוג טפיילש ןעמ יו

 .רעדיל וצ טרעטיילרעד ייז

 רעטרעוו טימ לטניב קידעכָאװ רעזדנוא ןבָאה רימ

 -- .םירישה-ריש םענעדָאלעגיײינ ןיא טלדנַאװרַאפ

 ,םירפוס עטלגָאװרַאפ ןינמ ַא

 ,ןטָאש םענענייא ןרַאפ ןקָארשרעד

 זדנוא ןופ רעדעי טעוו ,ןגרָאמרעכיא ,ןגרָאמ זַא

 ,טנלע ןזָאלּפָא ןוא ןּפעלשקעװַא ךיז

 ןלעווש ןוא ןריט רַאּפ א ךָאנ רימ ןבָאה טציא

 .ענעגייא יו -- ןטערטוצרעבידא

 : לסיבַא ךָאנ זדנוא טנעקרעד ןעמ

 : ךיז ןַאמרעד ,ךיז ןָאמרעד ךיא ,ָאי ,ָאי,
 | ,יולה טבש ןשינַאּפשיה םענופ
 ,"לוריבנ ןכיילב םענופ רוד-ןכ רעד

 .רעקירעיורט ךָאנ זדנוא טרעוו סע ןוא

 ןתיראש ענעבילבעג עטקידנואוועצ ערעזדנוא

 ,ןעלקניוו יד ןיא רעמינּפ ערעייז ןבָארגרַאפ ןבָאה

 ןיבר ןעמומש רעייז ןופ סעּפע טרעהרעד

 ,טרעננוהרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןרעטש לארשי 'ר

 .האווצ ןייז ןייז-םייקמ ןליוו ייז ןוא

 ,לסיבַא ערעקראטש יד ,ערעדנַא יד ןוא

 ,וישע ירה יד רעביא טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה

 .המקנ ןופ ןטָאש ַא שטָאכ ןענָאמפיוא

 תומימת רעטקינייּפרַאפ טימ ךָאנ ץלַא ןעמולח רימ

 -- האמוט עקיטולב יד ןעמוקוצייב

 .ןעמוק חישמ עקַאט טעוו רשפא ןוא

 ,םירפוס ןינמ ַא ,רימ ןדער ױזַא

 ,ןגיוא יד ןיא ןיירַא ךיז ןקוק ןוא

 ,ףיונוצ עלַא ָאד זדנוא טדניב סע ןוא

 ,לטרַאג-השורי רעלעקנוט א יוװ
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 .רעדירב עטלנָאװרַאפ ןופ לרוג ןייא

 ,דיירפיונוצ ןטעּפש א ןטלַאהענּפָא רימ ןבָאה סָאד

 ,הדועפ עטצעל ַא טכירענּפָא רימ ןבָאה סָאד

 ןעלקניוו עקידרעלעק ,עקיטכַאנרַאפ ןיא ןוא

 : ןגיוושעגפיונוצ ךיז גיוא ףיוא גיוא

 .תוברוח ןיא רעביא רימ ןזָאל השורי רעזדנוא

 ,רעדירב עביל ,זדנוא ןופ רענייא רעדעי

 ,רעדנוזַאב ךיז טימ ןוא ןיײלַא זיא רע ןעוו

 .ןגָארטרעכירַא ןענַאק טשינ רעיורמ םעד טעוו

 ןגיוושעגפיונוצ אתורבחב ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 .ןרָאװעגנ רעננירג זדנוא זיא ענר ַא ןוא

 הכרב עכעלרע רעזדנוא טנָאזענּפָא ןבָאה רימ

 ןנרָאמ ךָאנ רשפא ןלעוו סָאװ ,יד רַאפ

 .ןטערטפיורַא עקשזעטס רעזדנוא ףיוא ָאד

 .תוברוח ןיא רעביא רימ ןזָאל השורי רעזדנוא

 ןדיי ןרָאפ

 ,ױזַא ןייפ ,ױזַא ןייש

 .םי ןפיוא ןפיש ןעמיווש

 ןַא ןעמוק ןפיש יד טימ

 .עקירעמַא ןייק ןדיי
 ,ןדיי ענייש

 ,ןדיי עליואוו
 ,ןדיי עמוג
 .עקירעמַא ןייק ןעמוק
 טכַאנ ןוא גָאט ,טכַאנ ןוא גָאט
 .םי ןפיוא ןפיש ןעמיווש

 ןַא ןעמוק ןפיש יד טימ
 .עקירעמַא ןייק ןדיי
 ,ןדיי עטלַא
 ,ןדיי עגנוי

 ןדיי-ךעלגניי

 .עקירעמַא ןייק ןעמוק
 יױזַא יירפ ,ױזַא יירפ

 ,םי ןפיוא ןפיש ןעמיווש
 ןָא ןעמוק ןפיש יד טימ

 ,עקירעמַא ןייק ןדיי
 סעדייז -- ןדיי

 ,םעבָאב יד טימ

 סרעטעפ --- ןדיי

 ,סעמומ יד טימ

 ךעלדיימ ןוא
 -- ךעלגניי ןוא

 = ךעלקינייא

 ,עקירעמא ןייק ןרָאפ
 .עקירעמַא ןייק ןעמוק

1923 
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 לנניי שידיי ַא וצ

 וינעווע רעשידיי רעד ףיוא לגניי
 .רעכיב עקעט רעלופ רעד טימ

 קינייוװנסיױא ןיוש לָאמ ןביז טסנעק ,םייוו'כ

 -,רעדיל סנריובניווס ןוא םאלעפגנָאל
 םיריש עניימ עלַא ןופ ןוא

 ,הרוש עבלַאה ַא רשפא וטסנעק

 .רעדירב יו ייס ןענייז רימ רָאנ

 ,טנווָא ןוא גָאט ןדעי ךיד עז'כ

 .ךיד עז ךיא סָאװ ךיז יירפ ךיא ןוא

 ,רַאקסָא ךיד טפור עמַאמ ןייד זַא ןוא

 ,רשא רָאנ טסייה וד זַא ,ךיא סייוו
 ,לנניי קיטכיל א ומטסיב רימ ייב ןוא

 .שמוח ולוכ ,שידיי ולוכ

 ,שידיי ןייק טשינ טדער ליומ ןייד ביוא

 ,ןגיוא עמערַאװ ענייד סע ןדער

 .ןזיורק עצראווש ענייד סע ןדער

 ,הנומא םסיורג ליפ ױזַא ריד ןיא בָאה ךיא ןוא

 ,תוחילש ןוא סוחי ןיא קרַאטש קיזלעפ טסיב זַא

 .לגניי רעצערָאק קילָאמַא ןַא יו

 .יוו ייס ריד ןיא ביולג ךיא ןוא ביולג ךיא ןוא ביולנ ךיא

 ,ןעמוק ךָאנ גָאט רעד טעוו לָאמַא זַא ,ביולג ךיא

 ןעמוק טייקשלגניי-לדייא רעצנַאג ןייד טימ טסעוו וד ןוא

 ,לּפערט םענעכַארבעצ ןטימ לעווש ןיימ וצ ןוא רימ וצ

 רעדיל עניימ ןופ בוטש-רעלעק רעד ןיא טריפ סָאװ

 :ןגעקטנַא ןייגסיורַא ךעלרעטָאפ ריד לעוו ךיא ןוא

 ,לנניי שידיי ןיימ ,ריד ןגרָאמטונ ןגנוי ַא

 ,רעירפ ןרָאי טימ ךָאנ טסואווענ ךיא בָאה יאדווַא

 ,ןעמוק רימ וצ טסעוו וד זַא

 קיאור עלעסיבַא ןייז טנייה ךיא ןָאק רַאפרעד

 .ןרָאװעג טשרמולכ טסיב וד דמערפ יוו ןקוק ןוא

 רעכיב יילרעלכ טימ עקעט ןייד ןיא ןוא

 ץמייש ןייק וליפא ןענַארַאפ טשינ זיא

 .ןטעָאּפ רעדירב עניימ ןופ םענייק ןופ ,םענייק ןופ

 ,קירעיורמ ןענייז רימ ןוא עלַא סע ןסייוו רימ

 ןרעהפיוא טשינ ןלעוװ רימ ןוא טשינ ןרעה רימ רָאנ

 שידיי ןיימ ןופ ּפָאק םעד ןצנַארקַאב

 . . . רעדיל ערעזדנוא ןופ ןיורק רענעדלָאנ רעד טימ



 רענט ַאל ּפ קיוייא
 1896 ןיא ןריובעג

 עקירעמַא ןיא טבעלעג

 רעווקס סמייט

 (ליּפשרַאפ ןופ טנעמגַארפ)

 טָאטש רעד ןופ ןקור ןפיוא

 ,רעטייר עקידרעייפ ןטייר

 -- רעווקס רענעפסיררַאפ רעד טפור'ס

 .יירשענ ןקידרעייפ טימ

 ּפעק-רעזייה ןענערב סע

 : םעלש-ןעמַאלּפ טימ

 םיוא למיה םוצ ךיז ןגָארט סע

 ,טסול ןוא ּפעלק-ןזעשזד

 --- םייג יײװדָארב

 ; םיירדעגנייא רעדער ןיא םיפ

 ,דיירפ

 .ייוו

 . "יעוו יעג יחד,

 .יײװדָארב

 ,טָאמש ןופ ץרַאה

 ,טלעוו ןופ ,דנַאל ןופ

 .טדנעוועג ריד וצ סנעמעלַא ןניוא

 עילָאּפָארמעמ רעצנַאג רעד ןופ רעצרעה
 .ןגָאלש

 מנעה יד ריד וצ ךיז ןקערטש'ס

 ,דנַאל ןצנַאג ןופ

 .סיפ ענייד וצ ּפעק ןלַאפ'ס

 ,ןעמי ןביז עלַא ךרוד

 - ,יײװדָארב וצ ףױרַא

 ,םערוטש ןוא טפול ךרוד

 ,ןגעװ עלַא ךרוד

 ,ןלענוט ,גרעב

 ,ןגָאי ןענַאב
 ןגַארמ ןפיש
 ,ןלעווש ענייד וצ טסאל-ןשטנעמ

 ,ןדָאלוצסיוא

 -- יײוװדָארב

 ,דלָאג ןופ זיא רימ ןייד

 ; רעפעלש יד -- רעבליז ןופ

 ,דרָאמ זיא --- טרָאװ ןייד

 .רעסעמ א -- ןגיוא ענייד

 ,רענניפ עקידפושכ טסָאה

 --- ייװדָארב

 ; רעגניוצַאב

 = שיח יז ייד יה == == ןעגנוזעצ

 .ןעגנולקעצ זיא ןעמַָאנ ןייד

 ײװדָארב טכַאל סע
 ,טכַאנייב
 ייו ןיא טלעש סע
 .יײװדָארב
 ,סרעדניליצ ןיא ןרעה --
 ,רעדנעב עקיבראפ-טנזיוט
 ,רעדנואוו
 ,ןעמאד עטריטלָאקעד
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 רעגטַאלּפ ץיזײא

 .עדנילב רעלטעב

 ,סעדאמָאּפ ,ןּפיל

 ,ץנַאט ,ליּפש

 ,סעדאנערעפ

 .ץנַאלג רעקידנענַאילימ

 ,ןעּפירקס ןוא ךיז ןעיירד רעדער

 ,ךיז ןעלקאוו םירוכיש

 ,ןעּפירכ עקידססוג

 ,םיוא ןעייּפש רעדנעש

 . . . ןעּפילכ עטעדנעשעג

 ,ןזינראק ןופ ןדליש

 --- ןזיּפש

 ןצנַאמ םוצ ךעלדיימ טרעדנוה

 רעצוּפךוש ַא די א -- אלָאל
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 ןַאמ ןדעי רַאפ

 . . . ןַארַאפ

 ,יײװדָארב ףױרַא ןַאּפש

 ףיורא

 .ןַאּפש

 .רעייפ ,רעכעה רעטעלק

 ,םַאלפ רעיירפ

 ,םייעווװַאל

 ,סיג

 סיפ ענייד וצ ריד ןלַאפ למיה רעד לָאז

 . . . זיר -- םָאנּפָא
 יו = ואס. חוואיי.,;|יעיופואשא = ןסתוסוטשוטפ--- סינק ------עסאהאימורטש -----ודטששיושאאמ = טתחחנתתהימש == םושסטאלאכוש === ספשהטטספ



 ר ע ל ט ַא ק לסָאי
 1896 ןיא ןריובעג

 1911 ןיא ץקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1935 ,ינוי ןט11 םעד ןברָאטשעג

 רעטיעוועלע םייב רעלטעב רעד

 ,םיפ ןָא סָאװ ,רעלטעב רע1

 רעטמיעוועלע םייב טציז

 ,טנַאה ןיא עלעּפעט ַא טימ

 ,רע םעב לקיטש ַא טיורב

 ןעיירפרעד ליוו רע

 ץראמש ןייז טימ

 ינעּפ ַא רַאפ
 ,ץרַאה סנדעי

 ,דיל ַא ךיז רֶע טנניז

 ,יוא ,יוא

 ,ַאזַא דיל א
 : יוזַא םיינ סָאװ

 טשינ טעז'ס רעוו
 ,ןעמוק גנילירפ
 טשינ טעז רעד
 ,ןעמולב ןוא ןוז יד

 ךָאד רֶע זיא
 רעדנילב ַא ןיילַא
 .רעדניליצ ןרעטצניפ א טימ

 רעבָא

 םעד טעז סע רעוו
 ,ןעמוק גנילירפ

 ךָאד רע טעז
 ,ןעמולב ןוא ןוז יד
 ןבעג הבדנ ַא לָאז רעד

 רַאפ ינעּפ ַא
 -- ןבעל עילַאק א
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 ,אלוה ,אלוה ,אלוה

 ,אלוה ,אלוה ,אלוה

 ךאלמ א ןעוו

 ,ןקיש טָאג טלָאװ
 םיא ךיא טלָאװ

 ןקילפ לנילפ יד

 ןשיק ַא ןוא

 טכַאמעג ךיז

 ןעורוצּפָא ףיוא

 ; טכַאניײב ךיז

 םיוב-לּפע ןא ןעוו

 ,ןעילב לָאז
 םענייק ךיא טלָאװ

 ,ןעימַאב טשינ

 קעווַא ףראוו ךיא

 לּפעט-רעלטעב ןיימ

 ןטראוו ךיז ץעז ןוא

 -- לּפע עטיור ףיוא

 ,אלוה ,אלוה ,אלוה

 ,אלוה ,אלוה ,אלוה

 רעכָא

 ,טשינ ןעילב לּפע ןייק זַא
 םיכאלמ ןוא

 ,טשינ ןעמוק

 רימ ךיא ןיב

 רעמעב רעטונג א

 ָאד ָאטָא
 .רעמיעוועלע םייב



 0683 רעלטָאק לסָאי

 ןבָאה רימ

 !ָאד -- ?ָאד זיא קירבַאּפ ַא
 !ַאד -- ?ָאד זיא ןעמיוק א
 !ַאד -- ? ַאד זיא ןישַאמ א
 !ָאד -- ?ַאד זיא לַאירעטַאמ
 ! טשינ ןעמ טעברַא -- ?ונ
 ,ָאד זיא סָאבעלַאב א לייוו

 ,טשינ ןעמ טעברַא
 ,טשינ ןעמ טסע
 ,טכעלש עקַאט זיא

 -- ךעלרעפעג טשינ רעבַא
 : רַאפרעד ןעמָאנ ןטוג ַא ןבָאה רימ
 ! "םיזירק,

 !ָאד --- ?ָאד זיא טיורב
 !ָאד -- ?ַאד זיא ךלימ
 !ָאד -- ?ָאד זיא רעקוצ
 !ַאד -- ?ָאד זיא שיילפ
 ,טשינ ןעמ טסע -- ?ונ
 ,ָאד זיא סָאבעלַאב ַא לייוו
 ,ךעלרעפעג טשינ רעבָא

 : רַאפרעד ןעמָאנ ןטוג ַא ןבָאה רימ
 ! "עיצקודָארּפ-רעביא,

 !ַָאד -- ?ָאד ןענייז רעזייח

 !ַאד -- ?ָאד זיא "טיח-םיטס,

 !ַָאד -- ? ָאד זיא רעמיצ-דָאב ַא

 ,ןסיורד ןיא רימ ןעניואוו -- ? ונ

 .ָאד זיא סָאבעלַאב א לייוו

 -,ךעלרעפעג טשינ רעבָא
 : רַאפרעד ןעמָאנ ןטוג ַא ןבָאה רימ

 ."ןָאשקיווע,

 !ָאד -- ?ָאד זיא טלעג
 ,טנעס ַא טשינ רימ ןבָאה -- ?ונ

 ,ָאד זיא סָאבעלַאב ַא לייוו
 גניז א ױזַא רימ ןעומ
 גערפ א ןוא
 : ענַארפ עטושּפ א
 ערעילָאכ ַא רַאפ סָאװ-וצ
 ? סָאבעלַאב ַא ןעמ ףרַאדַאב

 עזיוו ַא ןָא םי ןרעביא

 ןָא ןגיוא יד ךיז ןּפעש
 ןטרָאנ-ףָאלש ןופ
 עצראווש טימ
 ןעמולב ענעטעמַאס

 .ןפָאלש ןעייג ןוא
 סנּפָאקוצ םולח א טימ
 סנסופוצ לצעק ַא ןוא
 סיוא ןעמ טמולח

 גיצ עגנוי יד
 ,םייה רעטלַא רעד ןופ

 ריא ףיוא ןרָאפעג זיא'מ יו
 .םייהרעגנוי ,םייהרעניילק
 ףָאלש ןופ ןּפיל יד ןוא
 ןעלּפַאלּפ

 ,דייר עניילק

 דייר ץעגנוי

 ,סױרַא םולח ןופ

 ױװַא טָא ןוא

 (שרעדנַא לסיבַא יצ)

 עטרַאקסּפיש ַא ןָא
 רעביא ךיז ןעמ טפיש

 ,וצוצניהא

 םי ןסַאנ ןרעביא טייוו

 טעב םענעקורט ַא ףיוא

 | (םתפח ןמ)

 גיצ יד טנעקרעד ןעמ ןוא

 קעלפ ןצרַאוװש ןטיול

 .קע ןפיוא



 ןַאסלענער םהרבכבא
 1896 ןיא ןריובעג

 1905 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ייוװבָאס ןיא ןָאפ רענַאקירעמַא יד

 ,םענַאגַאװ עקידנעשזדוה ןיא רעווש טעּפָאס רעמוז רעדימ ַא

 ,קָאס ןקידעּפעלק ןיא ךיז ןצלעמש רעבייל-ןשטנעמ ןוא

 לבריוועג ןיא סרעכָאפ עשירטקעלע

 .ץיח םעמַאילּפ ןצירּפש ענעמואוושעצ רעמינּפ ףיוא

 ,דַאשט ןכעלרעטצניפ םעד ךרוד ,גנילצולּפ ןוא

 ! דליב ַא -- דנעלב ַא ,קסַאילב ַא ,ץילב ַא
 ,טמירקעגסיוא עילַאװכ רעטנרעטשַאב א ןיא ,םייוו טלזיירקעג ,טיור טעשטרָאקעג
 .ןָאפ עטלבוטעג-ףמואירט יד טרעטיימורט ,טלערט ,טלעה

 !עקירעמַא ןופ ןָאפ
 ,עבמַאב ןופ ןוא טעקַאר ןופ ךיור ךרוד ןעזעג יק טאקס סיסנַארּפ ךיד טָאה ױזַא
 ; ןפורעג ןוא ,יסענעט ,ליוושענ רעביא טקוקעגנָא רעוויירד ןַאטיּפַאק טָאה ױזַא
 ."עירָאלג עטלא,

 : ןדייר ןרעטש ענייד

 ,תורונמ-סוטקַאק ןוא ילנ-רבדמ טימ קנואוו ַא טוט רעד
 ,ןטייקטיירב ןרָאק-יריערּפ וצ ךיז טנפע רענעי
 ,רעלגרעב עקידכעלייק רעביא סמרַאפ טימ ךיז טלטסעק רעד
 ,דלָאג-םורטיצ טימ ךַאל ַא טוט רענעי ןוא
 ,טעגנעמ ערַאלוקידנרעּפרעּפ טימ למיה םעד טויּפש רעד
 ,ןרעסַאװ עסיורג רעביא ןקירב עקיפייר-בלַאה טפרַאװ ןוא
 .דרע רעד ןופ םירעדעג-ןזלעפ יד ןקעלּפטנַא וצ ךיז טלַאּפש רענעי ןוא
 ,טנעניטנָאק ַא ןופ ןסלער עקידנענייש יד טּפינקרַאפ רענייא
 ,ןטײרּפשלמיה עקיטניוו טלפכ סערעיזָא טנזיוט ַא ןיא רעטייווצ ַא
 ,לסקַא ןייז םורַא ךייט-ןזיר א טיירדרַאפ רעטירד ַא
 -- םי ןעמעראװ א ןיא ץעּפַאל ענירג ַא טקנוט רענייא ךָאנ
 ,עזָאלמױצ ןענאעקַא ןוא ,רעדלעוו-רוא ןוא ,ןטייק-גרעב ןוא
 ,סמענורב-ליוא ,סעבמאד-רעסַאװ ,סנעמיוק-ךיור ןוא
 ,עקינָאילימ-ליפ תוחּפשמ-שטנעמ ןוא

 .יולב ןופ דלעפ ןקידרעטַאלפ ןייד ןיא ןרעטש יד ןופ ןּפור ,ןשיור ,ןדייר ץעלַא

084 



 89 | ןָאטלעגער םהרבא
 יא

 ? עקירעמַא ןופ ןָאפ ,םיאנוש ענייד ןענייז רעוו

 ,ןסַאג ענייד ןיא ןושל-דמערפ ַא ןיא ןעמושז סָאװ ,יד טינ ןענייז ייז

 ,טייוו רעד ןיא רעדירב-םַאטש ערעייז ןגעוו טהגאדרַאפ ןענייז סָאװ ,יד טינ

 ,עיטַארקָאמעד ןייד ןופ טייקכעלקריוו יד ריד ייב ןענָאמ סָאװ ,יד טינ

 ,עקיאור ענייד ןופ ןטייקשלַאפ ןוא ןטייקליופ יד ףיוא ןקעד סָאװ ,יד טינ

 .טייהנייא-טלעוו רעד ןופ יוב-טפנוקוצ םעד ןיא קלח ןייד ריד ןופ ןרעדָאפ סָאװ ,יד טינ

 ? טלעוו רעטכָאירַאפ ַא ןיא יירפ ןייז וטסנָאק)

 ? ךעלקילג ןייז וטסנַאק ,ץערק-רעגנוה ןיא ןענַאױװרַאפ רעדניק ןעוו

 (? טלעוו רעטמעָארדַאב-ןברוח ַא ןיא םולש ןבָאה וטסנַאק

 ,ןטפאשרעקלעפ-החּפשמ ןייד ןיא טיירטש ךרוד ןקילפעצ ךיד ןליוו סָאװ יד ןענייז ייז

 םעד ,ןקיבױלגשרעדנַא םעד ,טנַארגימיא םעד ףיוא תופידר ןטכַארטרַאפ סָאװ יד

 ,דיי םעד ,רעגענ םעד ,ןקיכַארּפש-דמערפ

 ,םיסחוימ עטסַאק רעקידנכוז-טסבלעז ַא רַאפ ןטלַאהַאב טכיל ןייד ןליוו סָאװ יד

 עקידנרעגַאב-טייהיירפ ,עקירעגנוה-טיורב יד וצ גנונעּפָאה ןעגנערב טינ לָאז סע

 ,תושבי ןוא ןעמי ,ןעלזדניא עלַא ףיוא

 ! ןפיירמש ןוא ןרעטש ,טײקטַאז רעייא ןיא טור  :ריד ןגָאז סָאװ ,יד ןענייז ייז

 ! ךיוה רעייא טכיירגרעד ןיוש טָאה ריא

 ? ךייא רעטנוא ענעסיוטשרַאפ יד ןופ רעצ רעד ןָא ךייא טייג סָאװ

 "!ןַאעקַא ןרעביא תומוא ןופ ץכערק םעד טינ טמענרַאפ

 ! עקירעמַא ןופ ןָאפ ,םיאנוש ענייד ןענייז ייז

 ,ןדלאפ ענייד ףיוא שוק רעייז קיטפיג

 .ןענַאריט עטנּפַאװַאב ןופ רענעלּפ עלַא יוו ריד רַאפ רעכעלרעפעג

 ,עקירעמַא ןופ ןָאפ ,ילב

 ! גרעב עטלטרַאגַאב-ןקלָאװ ןוא סמערוט-טָאטש ףיוא

 ! רענטרעג ןופ ןלָאט ףיוא ןטָאש ןייד

 ,ביל ךיילג עלַא רימ טייז ריא; :רעדניק ענייד וצ גָאז

 "!שטנעמ םלצ םעד ןגָארט סָאװ עלַא ןוא ריא

 ,םולח-ןלָאקניל ןייד ,האובנךָאסרעּפעשזד ןייד ,טרָאװ-ןָאמגנישַאוו ןייד ביוה

 ,סעדייבעג-לוש ןופ רעכעד יד רעביא

 ,ןענישאמ-ילפ ןופ לבָאנש םעד ףיוא ןוא ןטכַאש-לַארענימ עפיט ןיא

 ,ןמַאדלָאס ןופ ןטלעצעג עקידעייר-ליפ יד רעביא

 ! סמערוטש ןדיינש סָאװ ןענישַאמ-ףמַאד ןופ ףרַאש םעד רעביא

 !ןעמוהת עקיבייא ןיא ןסָארטַאמ-ןירַאמבוס רַאפ טכייל

 טעברַא ןייד וצ ךיז ןרעדעפ סָאװ יד ,זדנוא ףיוא ןייש ןוא

 .ןָאגַאוװ-יעוװבָאס ןופ גנערדעג ןקידערַאּפ םעד ןיא



 ס ַארג יל תפנ
 1897 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ןבעל רעזדנוא |

 ,ןענישַאמ יד ןשיווצ ןרָאי יד ןרטּפ רי{)

 ;קרעמ יד ףיוא ןבעל סָאד ּפָא ןעוואה רימ

 ןענירג רעדלעוו-לדָאנ ערעווש טימ טייוו טינ ָאד ןוא

 .גרעב קאדנָארידא יד ןוא םליקסטעק יד

 ,ןהעש לפיוו ,ךא ,עקינוז יד ,געט יד ןוֿפ ןוא
 ! דרע'רד רעטנוא ןענַאב ןיא רימ ןרָאּפרַאפ
 -- ןעיורגרַאפ טכַאנ ןוא ךיור טימ ערעזדנוא ןעלמיה יד
 ,טרעשאב זדנוא זיא ױזַא זַא ,ךיז ןייא ןדייר רימ

 ,ןעניגַאב זדנוא ןקעוו לגיופ ןייק טינ ןוא ,ןוז יד טינ ןוא
 ; ימ רעזדנוא וצ טינ זדנוא טײלגַאב דילכעטסַאּפ ןייק
 ,ןענישַאמ ןוא ןענַאב ןופ גזארבעג ,שיורעג
 .ירפרעדניא ןדעיַא סױרַא טעב ןופ זדנוא ןסייר ייז

 ,ןפַאש ןוא ןטעברַא רימ רָאנ -- קידנעטש ןוא
 ; טלעוו יד ןייז קיצניוו תמא ןַא ףיוא זדנוא טלָאוװ'ס יוו
 ,ןפַאה רעטייוו ַא טיצ ןוא זדנוא רדסכ טעינאמ עס
 .טלעצעג םענעגייא ןופ תומא-דלד יד ןיא ןביילב ןוא

 רָאטיערעּפא רעד

 ,יינעג םעד ןיא ןַאמעגניירַא ױזַא זיא רע
 .ןבעל ןיא ןעוועג טינ ךַאז ןייק רעמ טלָאוו'פ יו
 ,ןבעווש ןביוט רעטצנעפ יד רַאפ טינ טעז רע
 .יינש ןופ ךיז ןצלעמש סָאד --- ןוז רעד ןיא רעכעד יד ףיוא ןוא

 --- ייר ךָאנ ייר ןענישאמ יד רעביא םיא םורַא

 .ןגיובעג ןיילַא רע יוו ערעדנַא ךָאנ ךס א

 ,ןגיוצרַאפ רעווש לטמייח ַא טימ יו ץלַא זיא'ס

 .יירשעג'ס עטקינײּפעג ןופ םיא טשיור רעיוא ןיא
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 .טרעװשַאב רע זיא טכענק תורוד עגנַאל טימ
 ,םירצמ ןיא םותיּפ ןופ טכענק יד טעז רע
 -- ,םילשורי ןופ םילונ יד --- םיור ,לבב ןיא
 .דרע רעד םורא טכענק טימ ,עזָאלדנע ןא ,טייק ַא

 -- ןרעטש ןקירעדינ ,ןלָאמש ןייז ןיא ןוא
 ,טירב ןוא טנערב ןוא םוא טעשזדנַאלב רעייפ ַא
 -- ןרעלקרַאפ ףמַאק םעד ןיילַא טשרע טָא טלָאװ רע יו ןוא
 .דיל-טייחיירפ ןופ גנַאלק רעד שיורעגנ םעד ןופ ףיוא םיינ

 רענעילַאטיא

 .גָאטרעטנױװ רעמערַאװ א זיא ןסיור ז
 רעטצנעפ םייב רעקיאור א ץיז ךיא

 סַאנ רעד ןיא רעביאננעקטנַא :עז ןוא

 .טרעיומ ןעמ ןוא ןעמ טיוב ,ןעמ טבַארג

 רענעילַאמיא עטצראוושראפ ןוא עניורב

 עלעג ןיא ןוא עיולב ענעסירעצ ןיא

 רעכיטרַאפ ןיא ןוא רעדיײלק-טעברַא

 ;רענייטש ערעווש ,עיורג ,עסיורג ןּפעלש

 .טנעמאדנופ םעד טגייל ןעמ

 רענישזניא רעד

 .טרָאד ןוא ַאד ןָא טזייוו ןוא טדער ןוא טלעּפַאב

 טרירעג טרָא ןופ טינ לניצ ןייק טרעוו סע)

 .(לעפַאב סנצעמע ןָא

 רענעילַאטיא עטצרַאװשרַאּפ ןוא עניורב יד ןוא

 .ןגייווש ןוא ןטעברַא ,סעקלויל יד ןרעכיור

 ןנרָאברַאפ ךיז ןיא קידנגָארט ,ןגייווש

 .דנַאלרעמוז ןעמערַאװ ןוא ןקינוז םעד וצ טפַאשקנעב יד

 דנַאלרעמוז ןעמערַאוװ ןוא ןקינוז םעד ןיא ץעגרע

 ,עטרעקאעצ טינ רעדלעפ ןטראוו

 ,טייקפייר ןופ קידנעילנ ,ןטרַאװ

 ; רענטרעג-ןצנַארעמַאּפ עטייוו

 ,ץרַאה םערַאװ א םרָאד ךיוא טרַאװ רשפא

 | טפַאשקנעב ןופ לימש טקיטולב סָאװ

 רענעילַאמיא עטצרַאװשרַאפ ןוא עניורב יד ףיוא
 עלעג ןיא ןוא עיולב ,ענעסירעצ ןיא

 ,רעכיטרַאפ ןיא ןוא רעדיילק-מעברַא
 ,רענייטש ערעווש עיורג ,עסיורג ןּפעלש סָאװ

 ,דנַאל ןדמערפ םעד ןיא עדמערפ רַאפ קידנעיוב

 יי | .ןגייווש ןוא סעקלויל יד ןרעכיור
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 קרָאיוינ

 למיח םעד ףיוא ןרעטש יד יוו
 ,טכַאנ רעיולב-לקנוט ַא ןיא
 ,ךיז ןסַאג ענייד ןדניצ
 ךיז סמערומ ענייד ןדניצ
 .מָאטש עקידנשיור עסיורג
 ,ךיז סמערוט ענייד ןדניצ
 ,ךיז רעטצנעפ ענייד ןדניצ
 ךיז ןרעטמש יד יו ןדניצ
 .טכַאנ רעיולב לקנוט ַא ןיא

 ּפַאש ןיא

 -- רעטַאפ רעקיצרַאה ,א
 ,םדניוװשרַאפ ןייטשפיוא םייב םולח א יו ױזַא
 ,טניוו ןטימ טדניוושרַאפ ןקלָאוװ א יו ױזַא

 ,טנירעצ ןקלָאװ יד ןיא ךיור ַא יו ױזַא
 טדניוושרַאפ למיה ןופ ןרעטש ַא יו ױזַא

 ,טדניצ ךיז רערעמ טינ לָאמנייק ןוא

 ,טנירראפ רעסַאװ קידנפיול ַא יוו ױזַא
 -- םוא טינ לָאמנייק רעמ ךיז טרעק ןוא

 ןדניוושרַאפ ,ןעניררַאפ לָאז ױזַא

 . . . גָאט רעקישיור ןוא רעגנַאל ןיימ

 קירב רענרובסמאיליו רעד ףםיוא

 .קירב רעגרובסמַאיליװ רעד ףיוא ןריצַאּפש ייג ךיא

 טַָאטש עסיורג יד ריּפַא טסקאוו רעסַאו םעד ןופ ןטנוא

 ןרעייפ ןוא טכיל ןענַאילימ טימ ףיוא ,גרַאב ַא יו ,ךיז טכיוה ןוא

 .ןיירא טכַאנ גנילירפ רעיולב רעד ןיא ךיוה

 םסמערוט ,רעסעלש ,ןצַאלַאּפ עקיטכיל

 .ןיירַא טכאנ-גנילירפ רעיולב רעד ןיא קיטכיל ןציּפש ךיז

 ; ייברַאפ עקיטכיל ןענַאּפשעג ןוא ןענַאב ןשיור רימ םורַא

 .ןיה ןוא רעה רעדיילק עטרילָאק ןיא ןעיורפ ןשיור רימ םורַא

 ,דיירפ ןיימ טור ןצַאלַאּפ עקיטכיל יד ןיא ץענרע

 ,םוא ןעיורפ .ןופ טימ ןיא רעה ןוא ןיח יז טשיור רשפא ןוא

 שינעקנעב ןוא טײקמַאזנייא רַאפ ,ךיא ןוא

 .קירב רעגרובסמַאיליװ רעד ףיוא ןריצַאּפש ןייג זומ
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 קרָאיוינ ןופ דיל סָאד

 .ןכייה יד ןופ טקעמרַאפ -- סמערוט יד ,ןליימ רעקילדנעצ ףיוא לזדניא ןַא
 ןכיור יוו ןעמואוושעצ -- ןלָאּפוק .גערב וצ זיב גערב ןופ ץַאלַאּפ ַא
 .לעג ןופ ןוא יורג ןופ ןעלּפענ ןוא ,ןלייז רעטנזיוט טָאה ץַאלַאּפ רעד
 | ,ןלייצ רעטרעדנוה ןיא ןלייז יד

 ,רעטנורַא טנװָא רעד רָאנ טמוק ןוא .גערב וצ זיב נערב ןופ ןעייטש ייז

 ; םומעמוא ףיוא טכייל טייקלעה ַא
 ,רעטנוב לָאמַא סָאװ טרעוו טייקלעה יד -- לניּפש רעקיברַאפ א -- רעפסַאװ ַא
 רעטנומ ךיז ןנעװַאב ןגעוו ףיוא ,טימ ןיא ץַאלַאּפ םעד ךרוד םדיינש
 .םורַא רעיוב עטפושיכרַאפ לגילפ ענעזנָארב יד ןקירב ןוא
 ,לגיּפש םעד ,רעסַאװ םעד רעבירַא
 ,ןגעוו עקיטכיל יוװ ןלייז יד .םדימשעג ץַאלַאּפ םוצ ןענייז ייז

 ; טכַאנ רעד ןיא ןָא ךיז ןדניצ ייז
 ןגער רעקיברַאפ ַא יו טכיל ןוא .ןפיש עקיטכיל טגַארט רעסַאװ סָאד
 ןגעװַאב סָאװ ,יד ףיוא ןלַאפ טמענ ; טכיל טימ ןעיײלַא --- ןקירב יד
 .םכַאנ רעד ןיא ךיז עטפושיכרַאפ  ,ןפיר עקיברַאפ טָאה רע ,גערב רעד
 ןפיט יד ןיא ּפָא ךיז ןעלגיּפש'ס ןוא
 ,רעטרע רעטנזיוט ףיוא ךיז טיירד עמ .טכיל יד ,ןפיר יד ,ןפיש יד

 ; ןיה ןוא רעהַא ךיז טיירד עמ

 -- ,רעטרע ןוא ןנעטש עטפושיכרַאפ ,ץַאלַאּפ םעד תורוד ןבָאה טיובעג
 .ןיהואוו ןענַאװ ןופ טשינ טסייוו עמ ; ייברעד ןטלָאשעג ןוא טיובעג
 ,ןעיולב יד זיב טיובענ ,ןטלָאשעג
 ,ץַאלַאּפ םעד תורוד ןבָאה טיובעג ,ןעיוב סָאד ןטלָאשעג ןוא טיובעג
 .ייברעד ןטלָאשעג ןוא טיובעג .ייבעג ןופ קעװַא טשינ לָאמנייק ךָאד

 .ןדנואוושרַאפ תורוד ןיוש -- טלָאמעד טניז
 ,ןדנוצעג ץַאלַאּפ רעד רָאנ טרעוו ךָאד --- ןלױהרַאפ ץַאלַאּפ רעד זיא גָאמייב
 .יינספיוא רעיוב ענעי ףיוא ןבעל ;לעּפ רעקיברַאפ ַא ןיא טסנעּפשעג ַא



 ס ע ט א ט  .ל
 1897 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1929 ,רעבמעװָאנ ןט2 םעד ןברָאטשעג

 עדַאדָאלָאק

 (טנעמגַארפ)

 דיִל ןיימ ףיוא ביוה ךיֹא
 ,עדארָאלָאק ,ריד וצ גנַאזעג ןיא
 !עדארָאלַאק ןיימ

 ,רעלטסניק

 ,גנַאלק ןוא טרָאװ ,טָאלד ,לזנעּפ טימ

 קילב ןשירענָאיזיװ ןוא תומשנ עכעלדניפמע ערעייא טימ

 ! רעהַא

 ,גרַאב רעכירַא גראב ןּפעק סע יוװ ,טעז

 !ּפָאק ףיוא ּפָאק ,ּפָאק ףיוא ּפָאק
 ,ֿפָארַא ךיז ןדלַאפ ןלָאט יוו ןוא

 ! לָאט-ןיא-לָאט ,לָאט-ןיא-לָאט

 טקילב

 ; ליּפש ןטָאש-ןוא-טכיל ןשיגאמ םעד ףיוא טּפַאכ ןוא

 טכַארטַאב

 ,ןלַארדעטַאק ,רעסעלש ,ןדאנַאלָאק עוויסַאמ יד

 .טקַאהעגסױא ןייטש ןקיברַאּפ-ךייר-קיזיר םעניא

 דיל םעד וצ וצ ךיז טרעה

 ;טניוו םענופ ףיול םעניא רעמױב-לדַאנ רעטנזיוט-ןעצ יד ןופ

 סעינַאפמיס יד טמענרַאפ

 ,ןלַאפרעסַאוװ ּפָארַא-לַאפ-פַארא עקידנלַאפ יד ןופ

 ; ןעמָארטשרעסַאװ עקידנגַארט ןייטש-ןופ-ןייטש ,עקידנגָאי יד ןופ

 ,נרעב יד ןופ טייקליטש-עטייוו-ףיט יד ןייא טמעטָא ןוא

 םולח ןפייוו םעד

 ;יינש םענעצלָאמשעצ-טינ-םעדנצלעמש-ןוז-ןיא םענרעבליז םענופ

 ,רָאכ ןיא רימ טימ םיטש רעייא ףיוא טביוה ןוא

 דיל רעזדנוא לָאז ןעננילקרַאפ ןוא
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= 

 ,ץיּפש-גרַאב ןדעי

 ,לָאט

 -- ןָאינעק ןוא לייח ,םָארטש-רעסַאװ ,לַאפרעסַאװ ןדעי

 רעכעלרעדנואוו רעד ןיא

 .עדארָאלַאק רעקידלמיה-יולב

 ! עדארָאלָאק ,ָא
 לא לא
 א

 ! רעוונעד ,ָא
 ,למיח רענייר-ןדייז ןייד זיא יולב יו
 .ענעדלָאג ןלַארמש תורצוא עריא ןוז ןייד סיוא טיירּפש ביל ,קידנכַאל יו
 .ענייש ,עסיז תומולח עריא הנבל ןייד סיוא טבעוו טכַארטרַאפ שרעדניק יו
 !טסעװ יד ןופ עטשטנעבעג וד -- ! רעוונעד ,ַא
 ןציּפשיקַאר עכיוה ענייד םימ
 ,יינש םעדנערירעמיש ןופ טרעבליזַאב

 ,למיה ןעיולב ןפיט ןיא ךעלגינעק טגעלעגנַא טסגיל

 ,םיא ןופ טסיצ ןוא

 ,טסורב רעלופ סרעטומ רעד ןופ דניק סָאד םיצ סע יו

 ,רעוונעד ,רעביוצ ןייד

 ,טכַארּפ ןייד

 ,טכַאנייב םעּפש ץנַאג לָאמנייא טינ ,א

 ןעגנאגעגמורַא ךיא ןיב גנַאל ןדנוטש ,ןעננַאפעג ץענ-ףושיכ ןעיולב ןייד ןופ

 | .טכַארטרַאפ ףיט םולח ןיא ,ןעקנוזרַאפ םיורט ןסיז ןיא

 - -- ! רעוונעד ,ָא

 ,דיל ןיימ טלעווק סע

 | ,ינק ךיא
 ,םיוז ןעיולב-ןדייז ןייד גיוא ןיימ טשוק'ס ןוא

 - ,םר ןפימ ןיא ,םיור ןטייוו ןיא ןוא

 ,לגילפ ץדנלַארטש-לעה ,עטײרּפשעגסיױא-ךייוו ענייד ףיוא

 -- םוטש גנונעפַאה ןיא ,םוא טבעווש טרָאװ ַא

 , . . םיורט ןיימ ,םיורט ןיימ

 ,עטלייוורעדסיוא וד -- ! רעוונעד ,ַא

 ! טסעוו רעד ןופ עטסנעש ,עטסביל ןיימ ,וד

* * 
 א

 -- גרַאב רעד

 .םיור ןיא טבעוועגסיוא ,סנטָאש ןופ עירעטסימ ַא

 ּפָאק ןייז רעביא ןוא

 ,םיוב רעמרעביושעצ רעטלַא ןַא
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 ,עטקערטשעגסיוא טנעה טימ ךיז טסייר
 .עטקיציירקעג
 ,ךימ טיצ
 ,ורמוא ַא םיצ
 -- םיצ
 ,ךיא גיל
 ,םומש ןוא ראטש קוק
 -- מא ןוא
 םיוב ןרעטניה
 גיוא טלּפענרַאפ-בלַאה ַא סױרַא טקילב

 ,עוויסַאמ
 ,עטרעווילגרַאפ

 סעטַאמ .?

 .ןגױצרַאפ םערב-ןקלָאװ ַא רעטנוא ןופ

 ,ןביוהענפיוא ךיז ךיא בָאה

 ,טקוקעגמורַא

 ןדנוצעגנָא רעייפ א קערש רַאפ

 -- .םכַאלעצ ךיז ןוא

 ! רעייפ

 למיה רעד טנערב סע

 ,םיוב ןוא גרַאב

 םולח ןיימ טנערב סע

 ,טכַאנ ןיימ ןוא

 לא לא
* 

 -- ןייטש רעקיטש עטעװעטרַאהרַאפ-טלַאק
 .גרעב יד

 ןביוהרעד גרַאב ףיוא גרַאב ןוא ןייטש ףיוא ןיימש רעקיטש ןניל
 רעקיכורב ןיא
 רעקיגרַאב
 רעקיּפערט
 .ךיוה
 ,ןגרָאמירפ ןיא ןוז עקידנעייגפיוא יד גרַאב ַא טגָארט
 ,טולג ןטמַאלפעצ טכיל ןיא ןקור ןייז טנערב

 ,דַאר-רעייפ סָאד ךיז טלקייק
 ,ףױרַא דָאר
 -- ףױרַא
 טייקרעטמיול זיא ּפָאק ןייז רעביא ןוא
 טכיל ןופ לָאערָא ןא

 ,.טור

 .ןגעקטנַא גרַאב ַא טייטש
 -- רעמוטש ןטַאש א ,רעטרעיײלשרַאּפ ,רעדנגייווש ַא
 ,גיוא ןייז רֶע טָאה טנפעעג טָא רָאנ
 ,דיירפ ןגרָאמ ןיא ןוא
 רע טכַאל
 ,ּפָארַא ךיז ןופ ןרעיילש יד קידנליּפש טּפרַאװ ןוא
 ּפָאק ןזיר םעד טכיל ןיא ףיוא טביוה
 דיל סָאד טגניז ןוא
 ,דלָאג ןופ



 וַאונגע סינ .א
 1897 ןיא ןריובעג

 1911 ןיא ץקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 סעקירעמַא ןכייט ףיוא

 ךָאנ ןעגנילק סעקירעמא ןכייט םיוא

 ;עשינַאידניא ץנעט ןופ ןעמטיר יד
 ךַאנ ןענניז סעקירעמַא סיריערּפ יד
 ,עשינאלק ןופ ןפמאק עקילייה ןופ

 ערעדנַא ןיוש רעדיל טגניז ןָאסדָאה רָאנ
 ; רעשיטנַאנינ רעד טָאטש רעד ןופ גערב םייב
 ןרבח ךיז ןעמונעג ןָאסדָאה טָאה'פ
 ,ןשיטנַאלטנַא ןטיירב םעד טימ םי טימ

 רעכעלדנעמוא ורמוא ןַא טימ םי טָאה'ס
 ; ןסוגסיוא עקיאור ענייז טמסרַאפ
 רעכעלדנעטשרַאפמוא ךַארּפש טימ ןָאסדָאה טָאה
 .ןזגור ןוא ןפרַאו ךיז ןעמונעג

 רענעדנוצעצ ַא ןַאד טניז ןבעל טגיל

 ,ןקיכַאװ םעד ףיוא ןייטש ןופ לזדניא ףיוא

 ,רענעדנובענפיוא-טיירּפשעצ ַא ץרַאה טימ

 .ןקיכַארּפשטנזױט דיל ןיא זיולפיוא טכוז

 נעטנכַאװ

 ,געטנכָאװ ,עניימ ןהעש יד טימ לדנַאח ךיא זא
 ; גרָאט ןכעלטנפע ןא ףיוא ,ןסיורג ַא ףיוא
 ,קידנכוז ענייד ןפיט יד ןיא רעבָא ךיא ךיירג
 .קרָאי-וינ ,ןטפַאשקנעב ןענָאילימ ןופ ,םניימ לטעטש

 ,רענעגיוצרַאפ ךיור טימ טכיזעג ןייד ,ןבעל סָאד יו
 ;דרעפ ןוא ןרָאטַאמ ןּפעלש לרוג ןייד ןוא
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 ,רענעגייא ןא ,רעקיאָאד ַא ,רעשימייה ַא ןיב'כ
 .דרע ןשטנעמ ַא וצ שימייה זיא'ס יו

 ,ןטפַאשקנעב ןעגנערב ןענַאב עלופ ,ןפיש עלופ
 ; רעווקס רעביא ןוא סַאג רעביא ןטישעצ ןוא
 ,ןטפַאשגנע יד רעטנעענ ןרעוו ,רעביל ןרעוו
 ,רעגַאב רעד טקינוזעצ ןוא ןדנוצעצ טרעוו

 ןרעפיצ ןופ ןוא ןּפמָאל ןופ ןוא ןדליש ןופ ברַאפ

 ;ןולַאב רעקיברַאפ ַא יו ןבעל סָאד טברַאּפ
 ,שינעפימ רעד ןיא ןעגניז רעדניק ,ןענייוו רעדניק
 .ןוז ךָאנ קידנעקנעב ,ךיז קידנסייר

 ךיז ןנָאזרעד ןוא ןגָאז ךיא לעוװ ,ןעגניז ךיא לע

 ; טרָא ןטסקידלבענ םוצ זיב ,ןטספימ םוצ זיב

 ,קידנגָארטעצ סוינעווע רעביא ןהעש עניימ

 .טרָאװ ןופ טייקטושּפ רעקידלנילפ רעד טימ

 שיור ןקיטָאטש ןןיא

 (טנעמגַארפ)

 ,עסיורג-קיזיר יד ,טָאמש ןיימ ,טָאטש
 ; טכַאמ ערַאברעדנואוו
 ,ךעלגעט-גָאט -- טייקינעטרעטנוא
 .טכַאנייב --- טייקישיור

 רעדלעפ עטסיוו סעטיל רעד ןופ
 -- ,רעהַא ָאד ךיא םוק
 ,רעיורט םנטַאט ןיימ רימ ףיוא טגיל
 .רערט סעמַאמ ןיימ ןוא

 שרדמ-תיב ןופ ןוגינ רעד ןוא
 --- ,טולב ןיימ ןיא ךָאנ טגנילק
 עסיורג-קיזיר יד ,טָאמש ןיימ ,טָאמש
 ,טואוו ןדליוו ןייד טימ

 ,ןגָארטרַאפ טינ טעמוא ןיימ טסנָאק
 .דיירפ עסיורג ןייד --- ךיא



 סל5 ןָאזנעסינ .8
 4 ט 4

 קיבייא ףיוא ןיוש ךיז רימ ןביילב
 .טדיישעצ ,טָאמש ןיימ ,טָאמש

* 
 יא א

 ,ךיור ןופ ןעלמיח ןיא סמערוט עקיזיר
 ,ןעיײװומַארט עדליוו ןופ למוט

 ,סָאג ןיא עטגיילעצ רענייטש יד ,ךיז טכַאד
 .ןעיירש ייז ןשטנעמ יד טימ ךיילג

 ,ָאד ןרעייפ ןוא ןטרָאד ןרעייפ

 ; רעייפ ןוא רעייפ םוטעמוא

 ,םי רעד טניל טָאטש רעד ןופ נערב םעד ייב טרַאה

 .רעיירטעג ַא טנוה ַא יוו טקנוּפ

 ,קעװַא ןפיש עקיטכַאנ טרָאד ןרָאפ
 -- ,ןטייוו ןופ ןעמוק ערעדנַא

 ,עטייוו ןָא רעדנעל ןָא ךיז טנַאמרעד סע רעוו

 .ןטייצ ענעננַאנרַאפ ןָא -- רעוו

 לָא
 א *

 ,ןיירַא טולב ןיא רימ וצ טָאטש יד ךיז טעבנג סע

 ,טירט עניימ ןרעוו רעקיאורמוא ןַא

 ,רימ ןיא ץראה סָאד טרעוו רעקיאורמוא ןַא

 ,גָאר ןדעי ףיוא דייֵרְפ ליפ ױזַא

 ,רימ רעדעי ייב

 גָאט ןקידנעיײגרַאפ םייב ןוא

 ,דליוו ןוא טיירב ןבעל סָאד ףיוא טזיורב ,ףיוא טשיור

 טמעמוא ןַא רַאפ סָאװ טינ ךָאד טעז רענייק ןוא

 ,טכיל-ןרושזאבא ןלעג-בלַאה םעד ןיא טגיל'ס

 ,טכיזעג ןדיווטעי ןיא

 ,גנַאלרַאֿפ םוטש ַא טיירב ןוא טייוו ךיז טגָארט סע

 ; קרָאי-וינ ןופ רענריב ןטשרע ןטימ ךָאנ ךיילג ןרָאבעגנ זיא סָאװ

 .דניק ןננוי ןייז וצ רעביא סע טיג עטַאט רעטלַא ןַא

 ,גנַאלרַאפ םוטש ַא רוד וצ רוד ןופ םוא טייג ױזַא טָא ןוא

 ,טכיזעג ןדיווטעי ףיוא טור סָאװ

 ,דייר סנדעי ןיא ךיז טלניּפש ןוא



 ןָאזנעסינ .א 56

 ; גנַאזעג ןקיטכַאנ ןיא טשיור ןוא
 .טלייצרעד םעד ןופ טלעוו רעד טינ ךָאנ טָאה רענייק ןוא

 , . . ןיײרַא טולב ןיא רימ וצ טָאטש יד ךיז טעבנג סע

 א
 לא

 רעסיורג רעד טָאמש ןיא טכַאנ רעבלַאה םוא
 ;טנעוו עקידנטָאש ןעלמירד סע
 עטלעצעג ,ןרעמיצ עניילק ןיא
 ,טנערב טכיל-טכַאנ רעקידנמַָאש ַא

 ,טמולחעג דנאל-רעמוז ןופ רעוו טָאה

 ,םומעמוא רעדלעפ ענירנ טםימ

 רעמיצ ןקידנטָאש ןיא רע טכוז

 ? םורַא דנַאל קידרעמוז סָאד

 טקידנערַאפ טינ ךָאנ רעצעמע טָאה

 ,ריא וצ עלעווירב-סעכיל ןייז

 ןעמיורט עטסנעש יד טסינ ןוא רע טציז

 .ריּפַאּפ ןקיזָאר ףיוא סױרַא

 ,ןפָאלש טינ רעצעמע ץעגרע ןָאק
 דיל ַא ןיילַא ךיז רע טגניז ,ונ

 ,ןרעטש עלעה ןוא טכענ-רעמוז ןופ

 .טירט עכעליורפ-גנוי עטכייל ןוא

 רעסיורג רעד טָאטש ןיא טכַאנ רעבלַאה םוא
 ; טדער טייקלימש עקיטעמוא יד
 טכַאנ ןטימ ןיא סיוא ךיז טבעוו'ס ןוא
 .טעבעג קידנצרַאה ןוא ליטש ַא



 ןאמדירפ לאלצבכ
 1897 ןיא ןריובעג

 1922 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1941 רעמוז ןברָאטשעג

 ַא ר ַא ב ס ט א ק ס
 (טנעמגַארפ)

 ,םייהיירפ ןופ ערעזדנוא רעדניק יד טלייצרעד ריא ! רענגיק

 .םעטַארג ןיא ןוא ןטייק ןיא טדימשעג טלַאה ריא טכענ ןוא געט ןעוו

 ,סעדייז ,סעבָאב טָאה טיײרּפַאב ןלָאקניל זַא ,טלייצרעד ריא

 . . . סעטאט יד ןוא רעדניק יד טםציא ריא טגראוו רעמייב ףיוא ןוא

 ,ןגיוא ןיא דיירפ טימ לָאמַא ָאניק ןופ רעדניק ןעמוק'ס

 ."ןעמַאט לקנָא ןופ ןיבעק, : ןגיל םענופ עטרַאנעגּפָא

 ,ןגיױזעג טייחרעניילק ןבָאה רעדניק סָאװ ,ךלימ סָאד טמס ריא

 .ןענַאילימ ןרעגענ וצ םס-האנש ךעלצרעה ןיא טסיג ןוא

 ;רעביטש עצרַאװש ןיא דיירפ יד ךיילב זיא ,בייל טערָאמראפ יו
 -- ןגרַאק ךיוא ייז ןפרַאד ,ןרָאבעג דניק א םרעוו'פ ןעוו ,דיירפ
 ,רעביל ןעמעוו ןופ טולב סָאד זיא רעשרעה ןסייוו םעד : טסייוו רעוו --
 ? ןגרַאװרעד םיוב םעד ףיוא רע מעוו ןוז סנכש םעד'

 : םירצמ ןקילָאמַא ןופ עדנענעל יד זיא ךיילב

 -- ןכייט יד ןיא ןעקנירטרעד וצ םירבע יד ןופ רעדניק

 -- ָארָאבסטַאקס ןיא לובליב --- 1981 זיא'ס

 .ןכיילג א ךָאנ ןעניפעג וצ עטכישעג-ךָאי ןיא רעווש
 יא +
* 

 ,רעמַאק-טיױמ ןיא ךעלגניי ןופ סעמַאמ

 -- טיוט ןופ רעדיוש ןיא סעמַאמ

 אנוש רעד טקייוו זדנוא רַאפ ןוא ךייא רַאפ

 .טיורב עכעלגעט-נָאט סָאד טולב ןיא

 ,לעואּפ עמַאמ ,ווירב ןייד טנעיילעג
 .םולב ןייד ןופ ץיילפ טימ ןבירשעג
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 טא 4

 ,עמַאמ עטלפייווצרַאפ ,ךיז קרַאמש
 .םוט ָארָאבסטאקס רַאפ רבח רעדעי

 : ןלייצרעד ךיד ,טייר עמַאמ ,טרעהעג
 ,דייר סלרעטכָאט ןייד ,ענייד
 -- ןעזעג ןגיוא ענענייא טימ טסָאה
 .םייטשרַאפ ךיד טולב טימ רבח רעדעי

 ,תוחוכ יד ןעלמַאז רימ ואוו ,םוטעמוא
 -- טכַאלש רענעדיישטנא רעטצעל ןיא

 ,םירבח יד טיירג ָארָאבסטאקס טלעטש
 .ךַאו ףיוא רעפמעק ָארָאבסמאקס טלעטש

 ,גרובסטיּפ ןיא ןדנואוו ןקימולב'ס

 .הסיסג ןופ ןרָאי סאנוש טפייר טייצ
 ןפמאק עלַא ןָא טדניצ רעייפ ן י י א

 ,הסיפת רערעָאבסטראקס זיב קרָאי-וינ ןופ
 א א

* 

 הסיפת םַאהגנימריב ןיא קערש-טיוט ןיא
 -- טעוװעטַארגרַאפ ךעלגניי ןיינ ןגיל

 ןעמעלא זדנוא וצ ,רימ וצ ןוא ריד וצ
 !טעוועמַאר :סרעייז טרָאװ עקיצנייא סָאד

 ,טלמישרַאפ ןוא םליופעצ ,רעביטש ןופ

 -- ןעקנַאצ ,טכיל-בלח יוװ ,ןלַארטש ואוו

 ןעמעלא זדנוא רַאפ ,רימ רַאפ ןוא ריד רַאפ

 .ןעקנאדעג סעמאמ רערָאבסטַאקס

 -- ענעסירעצ ןענַאקלואוו ןופ דרע

 . . .ןצנאנ םיא רעדיוו ן'רימ --- : ףָאלש סעמַאמ

 -- ,ענעּפָאלרַאּפ ןרערט טימ ,ןגיוא

 .ןצנַאלג ןוא ןרָאלק ייז רעדיוו ן'רימ
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 |אקש ריה יבצ
 1886 ןיא ןריובעג

 1925 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1938 ,רַאונַאא ןט20 םעד ןברָאטשעג

 וע מקעל ב ינע ר

 ! רָאטס רעד ןיא ,טינ ָאד טפיו ז--
 .רעמעכבראדָאינוי ןייק ןָא טינ ןעמ טלעטש ָאד --
 .ןיול-רעגנוח ַא ףיוא עטלעטשעגנָא יד ןבעל ָאד --
 וצ ,םיא וצ ןירעטעקיּפ ַא ןופ םימש יד רַאוטָארט םענופ ךיז טגָארמרעד

 .ןײרַא רָאטס ןיא ,ןענעמקעלב ינעד
 יד .ןטיענ ,םעדייא ןייז ןוא ,ןעמקעלב ,רע זיולב .טסוּפ זיא רָאטס ןיא

 .עקידנעגניז א ,עקיבליה א ,עגנוי א זיא ןירעטעקיּפ רעד ןופ םיטש
 -רַאטש ינעד ןָא טיירד ,ןירעטעקיּפ רעד ןופ םיטש יד ןעיירשרַאפ וצ ידכ

 רָאנ .םיעג א ייב זוָאלּפַא ןַא ָאידַאר רעד ףיוא סיוא טכוז רע .ָאידַאר יד רעק
 םימש עגנוי יד טינ טביױטרַאפ םיִענ רעד ייב זוָאלּפא רעקידרענוד רעד ןליפא
 : ןירעטעקיּפ רעד ןופ

 !רָאטס רעד ןיא ,טינ ָאד טפיוק ---
 ןָא טייג רָאטס-ךוש ןיא ןענעמקעלב ינעב ייב זַא ,נָאט רעטנעצ רעד ןיוש

 ףיוא ןייש ַא ןופ : טעקיּפ רעד עדנוקעס א ףיוא ּפָא םינ טערט .קיירטס רעד
 ףיוא עשרעבייוו .רענעט יד טּפָא ךיז ןטייב סע .טכַאנ ןיא טעּפש זיב גָאט
 .עגנוי ףיוא עטלַא ,עטלַא ףיוא עגנוי ,עשרעבייוו ףיוא עשרענעמ .עשרענעמ
 : טינ לָאמנייק ךיז ןטייב רעבָא רעטרעוו יד

 . !טינ טּפיוק ---
 יו ןלַאפ רעמיטסָאק .םוקילבוּפ ןפיוא ןקריוו וצ טעקיּפ רעד ןָא טכיוה

 וצ ןעגנאגרעד ןיוש ןזיא טנייה .גָאט ןדעי טימ רעקינייוו ןרעוו ייז .ןנילפ
 ןעמוקעגניירא טינ ךָאנ זיא סע ןוא גָאט רעבלַאה א קעווַא זיא סע זַא ,םעד
 .סעוורָאב ןָאטעגסיױא ךיז טלָאװ טלעוו יד יווװ .הנוק ןייא ןייק וליפא

 ינעד טריבורּפ ,ןירעטעקיּפ יד ןבוטרַאפ וצ ָאידַאר יד טינ טפלעה סע זַא
 רע ."יזיב , ךיז טלַאה רע .ןרָאצ ןייז ןליטשוצנייא ידכ ,לטימ רעדנַא ןַא סיוא
 .קעווצ ןַא ןָא ױזַא םתס .ןטייווצ ןיא לטכַאש ןייא ןופ גרַאװכוש רעביא טנייל
 םיא טרעוװו סע .סייווש טימ זיולב ךיז טסינַאב רע .טינ ךיוא סָאד טפלעה
 .המשנ רעד ףיוא רעגנירג טינ רעכָא

 ןעגייז סָאװ ,יד ןשיװצ ןיירַא טשינ ןאקשריה יבצ זיא ,ןעזרַאפ ַא טיול
 ,1886 ןיא ןריובעג
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 -נַאה ןסַאנ ַא טימ ּפָאק םעד ,ינעד רעצרוק ,רעקיד רעד ,םורַא טדניב רע
 .רָאטַאיליטנעװ ןקידנעמושז םעד רעטנוא ךיז טצעזַאב ןוא ךומ

 וצ ןוא "ןשטרַאמ , וצ ץיחה אזַא ןיא דימ טינ דיומ יד סָאד טרעוו יו ---
 ? טינ יז טלַאפ יו ?ןעיירש

 : ענַארפ ןייז ףיוא רעפטנע ןַא יו רע טרעהרעד
 ! רָאטס רעד ןיא ,טינ ָאד טפיוק --
 ןטלַאק םעד ּפָאק ןופ ּפָארַא שזַא טסייר רע זַא ,גנע ױזַא םיא טרעוו

 .סערּפמָאק
 סָאד ןַאק ךיא -- ,םעדייא םעד ראפ ךיז רע טענילכרַאפ -- ! ןטיענ ---

 .ןטלַאהסיױא טינ רעמ ןיוש

 -רַאפ ןוא ןקעטש ַא םענ -- ,ךיז רע טעב -- ,ןבעל סָאד רימ עוועטַאר --
 ! דיומ יד ביירט

 ךיז ןלעטשוצסיוא ןעוו ,טייצ א ןענופעגנ למעדייא עטריאודַארג סָאד טָאה
 .עיסוקסיד א ןיא ןיירַא םיא מימ םערט רע ."ַאיבמָאלָאק, ןייז טימ

 .וָאל ייב טינ רימ "ןעענַאק , ,רעדַאפ ,סָאד --
 -סיוא , רעקיירטס יד רימ "ןעענָאק , -- ,רע טריפָאסָאליפ --- ,וָאל ייב --

 .טעקיּפ ןופ "ןעעבײרטרַאפ, טינ רעבָא ,רעננוה ןופ "ןערעטַאמ
 םעד טימ שידיי רענעכַארבעג סמעדייא םעד ןענעמקעלב טריוורענעד

 טלקנירּפשעג סמעדייא םעד םיא טריוורענעד סע יו ."ןעיא, םענעניוצעגנסיוא
 : ךיוה רענעסקַאוװעגרעביא ןייז טימ טכיזעג

 ךיז ףיוא ןבָאה ךָאנ רע ףרַאד ,ןָאינוי יד קינייוו םיא זיא רעמָאט --
 .טלעוו עצנַאנ א "ןטרָאּפוס , לָאז שטנעמ ןייא .םעדייא םעד

 : םעדייא םעד ךָאטש א רע טגנַאלרעד
 ןייק טינ וטסָאה סָאװרַאפ זיא ,רעיַאמרעטנוא ַאזַא טזיב וד דלַאב יו ---

 ? םיּפָא
 ייב טינ טבעלעג טציא זיב בָאה ךיא זַא -- ,רע טגָאז -- ,השקשינ --

 .וָאל ייב טינ ןבעל רעטייוו ןיוש ךיא לעוו ,ןָאל
 ויא טלעוו יד .טייטש ןַאמסילַאּפ רעד .ןעייג ןשטנעמ .טנערב ןוז יד

 -יימ רַאד ןיילק ַא -- זיא טלעוו רעד ףיוא קעלפ רעקיצנייא רעד .טלעוו א
 טצעזעגנַא ךיז טָאה ָא-סָאד ןוא .שטיוודנעס ַא יו ,סניאס ייווצ ןשיווצ עלעד
 .ענושמ ,דליוו םיא טכַאמ ָא-סָאד .םיא ןריניאור וצ
 -אק ןטריאודַארג ןייז וצ טײקיטכעמנָא עקידנגרַאװ ןייז סיוא רע טזָאל = |
 : םעדייא-שזדעל

 ןיא ךָאו א ףיוא ןרָאּפסױרַא -- ,םיא רע טרעלקרעד -- ,זומ ךיא --
 ,סנַאלובמא ןא ןיא ןענַאד ןופ ןריפקעווא ךימ ןעמ טעוו ,טינ ןעוו .ירטנואק
 .רעסנעק א וצ ןריפרעד ךימ טעוװ טעקיּפ רעד

 ,רעשזדענעמ רעד ןייז ךָאוװ יד --- ,םעדייא םעד רע טלעּפַאב -- ,וטפעוו --
 סע .באשזד רעד -- ,ןיירַא םיא רע טגָאז --- ,ןײטשנָא ריד געמ סע --

 .שזדָאשזד א ןרעוו טסלָאז וד זַא ,ייברעד טינ ךָאנ טלַאה
 : בייוו םוצ טלעייד רע .םעדייא םעד ןופ רעפטנע ןַא ףיוא טינ טראו רע
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 .גרעב יד ןיא רימ ןרָאפ ענר יד .לשטעס א טימ ךיילנ םוק ,לטע --

 -יילק א :קעמולק ַא טימ רָאטס ןיא ,לטע ,ןײרַא ןכינניא ךיז יז טלעטש

 -נַאמ ץרַאװש א ןיא -- עקירעיורט ַא ,עקשטיטלַא ןַא ,עקנירַאד ַא ,עקשטינ

 .עלעקטעה ץרַאװש א ןיא ,עלעט

 סָאד טעזרעד רע רָאנ יו ,עכוי יד ןענעמקעלב .רמ ןיא ךיז טדיזעצ

 ? "ּפירט, םעד ףיוא גוויז ןייז ןפורענסױרַא רע טָאה סָאװ בילוצ : בייוו

 ,טַאהעג האנה טינ לָאמנייק .דרעפ א יו ,רֶע טבעל ןבעל ץנַאנ ןייז --

 ןיא ,"עינוי, יד -- רָאטס ןיא : ןרעייפ ייווצ ןשיווצ לָאמ עלַא .שטנעמ ַא יוו

 .עבַארקש יד -- זיוה

 ןפיוא יסקעט ַא טמענ רע זַא ,ןבעל ןצנַאג ןייז ףיוא זייב ױזַא זיא רע

 | .געוו ןצנַאג

 ןדער וצ טינ ידכ .זָאנ יד רע טפייפעצ ,יסקעט ןיא ךיז טצעזַאב רע זַא

 טפָאלש למע ךיוא .טּפָאלש רע יו לעטשנָא ןַא רע טכַאמ ,ענעדיי רעד טימ

 םע טניגרַאפ .תמא ןַא ףיוא עקַאט טעּפנַאפ לטע רָאנ .ןעּפַארכ עדייב ,ןייא

 : רעריא ןַאמ רעד טינ יויא

 סע טקניז ,גיוא ןַא טימ וצ טכַאמ סָאד רָאנ יו .טעשטּפָארכ סָאד יו ---

 | .ןיימש א יו ,ןייא דלַאב

 ןייז וצ תונמחר ַא ףָאלש סכבייוו ןייז וצ האנק יד םיא ייב טקעוורעד

 :שפנ םענעגייא
 טלָאװ ,טעקיּפ ַא טגײלעגּפױרַא ךיז טלָאװ ריא ףיוא ןעוו ,השקשינ ---

 .םָארב ןָא טלמערדעננייא טינ ךיוא יז

 ןופ ,ןעמקעלב .רמ ,טגיילענפיוא רע טרעוו .גרעב יד ןָא טגָאי יסקעט יד

 טגיילענפיוא רע טרעוו עמַארַאנַאּפ רעד ןופ יו רעמ ךָאנ .עמַארַאנַאּפ רעד

 טגנערב רע .ףָאלש ןופ ענעדיי ןייז רעדנַאנַאפ רע טעכושט .לטניוו םענופ

 .ףרָאד ןופ עילידיא יד סױרַא ריא רַאֿפ

 .שטנעמ א רעמרַאפ רעד רָאנ זיא -- ,רע טצפיז -- ,ןעמעלַא ךָאנ --

 ךעלעדיי רימ יו טינ .יק יד טימ ,גרעב יד טימ טבעל רעמרַאפ רעד --

 .םידיעלסליעפ יד טימ ,רענעמסליעס יד טימ ---

 ןקיירטס גרעב :טוג -- ,סיוא רֶע טריפ -- ,רעמרַאפ םעד עקַאט זיא ---

 .םינ ןטעקיּפ יק ,טינ

 -- ,ןַאּפש א ןעמקעלב .רמ טגנַאלרעד -- ,גרעב יד ןיא טסמוק וד זַא --

 -- דיי רעד זיא לארשייץרא ןיא :ןטסינויצ יד ןענייז סע טכערעג יו וטסעז

 רעד עקַאט ןטרָאד טייּפש .דָאס ןייז ,ןטרָאג ןייז ,דלעפ ןייז טָאה רע .יונ ַא

 .טעקיּפ א ןופ םיוא ךיז טכַאל רע ,טלעוו רעד ףיוא דיי

 .בייל ןרעכיא ךורקס ַא ךרוד םיא טיינ "טעקיּפ , טרָאװ םענופ

 ןיירא ןעמקעלב טייג -- ,ּפָא-דלָאה םעד ןלעטשּפָא טינ ןָאינוי יד טעוו ---

 .לארשי-ץרא ןייק שרַאמ ןוא סענזיב יד ןבעגענפיוא זיא --- ,םרַאזַא ןיא

 .טרָאזַא סנַאמ םעד ןופ ענעדיי עטרעיױרטרַאפ יד ךיז טקערשרעד

 .לָארטנָאק םעד ךיז רעביא טלַאה --- ,ךיז יז טעב ,ינעד --

 ?רעבַארַא ןופ ןרעוו ןטכַָאשעג -- ,עטרעטיצראפ א יז זיא --- ,טסליוו וד ---
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 טָאה סע סָאװ ,סעכ םעד בייוו ןייז ףיוא ,ןעמקעלב .רמ ,סיוא רֶע טעּפמָאּפ

 : ןירעטעקיּפ רעד ןגעק ןבילקעגנָא םיא ןיא ךיז

 א ןוא -- ,ענעדיי ןייז רעביא רע טמירק -- ,רעכַארַאמש-רענכַארַא ---
 ןופ רערעכיז רשפא זיא לארשי:ץרא ?רעבַארַא ןַא ןופ רעסעב זיא טעקיּפ

 .יעוקרַאּפ ןרעטפיא

 ןלעטמש .יטנואק-ןעווילאס ןיא גנַאנרעטנוא-ןוז רַאפ ןיירַא טרָאפ יסקעט יד

 סָאװ ןוא "דוד-חמצ , טסייה סָאװ ,לעטָאה ַא ןיא ,םנעמקעלב יד ,ּפָא ָאד ךיז יז

 .רעּפַאס וצ -- טייצ רעקיטכיר רעד וצ ןָא ןעמוק ייז .רשכ-"ילטקירטס , זיא

 "עג רערעסעב , רעד ןופ ןדיי טימ טלעוו א ןייא טיימש "דוד-חמצ,, ןיא

 -יוו טימ סלענַאשעּפָארּפ ,סרָאטקַארטנַאק ,סרערושטקעפונַאמ :"טפַאשלעז

 .סענישַאמ טימ ,רעטכעמ טימ ,רעב

 א ןרעוו ןענעמקעלב ינעד ןיוש ךיז טליוו רעּפַאס ןטשרע םייב ךיילג

 םייב רע טרירטסנָאמעד .טּפַאשלעזעג רענייפ רעד ןיא רוניפ עלַארטנעצ

 ,רעטקַארַאכ ןלעדייא ןייז שיט-סע

 טימ טיעטס קרָאידוינ ןצנַאג םעניא טמירַאב זיא לעטָאה "דוד-חמצ , רעד

 -יפעג טסעג יד ָאד ןרעוו נָאט ןיא לָאמ ייווצ ."וינעמ ןקישט-גנירּפס ,, ןייז

 ,רמ ךיוא זיא סָאד .סעוװַארטָאּפ טימ ןוא רוטַאנ ןיא : ךעלגנירּפס טימ טרעט

 םעד טימ ךיז טעװעקַאמסַאּפ רע תעב זיא .לכאמ רעטסטבילַאב סנעמקעלב

 : רעּפיק-לעטָאה םעד ףור ַא ךיז וצ רע טוט ,ןקישט-ננירּפס ַא ןופ לדנמניה

 רענעכַארבעג ַא טימ רעּפיק-לעטַָאה םעד ראפ רע טדער -- ,שטנעמ ַא --

 ךיז ףרַאד שטנעמ ַא -- ,ןרעה ןלָאז עלַא זַא ,לוק ןכיוה א ףיוא רָאנ ,םיטש

 .ףוע ןַא ןופ לַארָאמ א ןעמענּפַארַא

 -מורַא ךיז זיא -- ,רעלעט ןטגיײלַאב ןייז ףיוא ןַא רע טזייוו --- ,טָא --

 -יירפ ַא עלעגנירּפס ַא .ּפיציּפיציּפיצ : טכַאמעג ןוא לשפנ קידעבעל ַא ןעגנַאגעג

 ָאה רָאּפ א ?טפראדעג סע טָאה סָאװ :טגָאזעגסנייטשמ .סליטש ַא ,סכעל

 -עגוצ ,טערַאּפעגרעטנוא ,טקילפענסיוא ,טעלױקענּפָא סע ןעמ טָאה .ךעלרעב

 .עלעגנירּפס ןייק רעמ ָאטינ :ּפיציּפיצ סיוא ןוא טלנערּפ

 רעקיד ַא ,רעּפיק-לעטַָאה רעד טפַאג םעיינ םעד רעביא ךיז טמעראברעד

 :עקלעמרַאי ַא ןיא ןוא סרעקינ ןיא ןַאמרעננוי
 .םקיכלימ ןטסעב םעד ןופ ךיוא ןעמ טגירק זדנוא ייב ---

 : רעּפיק-לעטַאה םעד רַאפ ןעמקעלב .רמ ךיז טרעפטנערַאּפ

 -לָאמ ןקישיילפ ַא ביל אקווד בָאה ,ןָא ךימ טקוק ריא יו ,ךיא .ןיינ --

 ץלַא ףיוא רימ ייב ןיוש זיא עבמ ַאזַא .ץרַאה ךייוו ַא בָאה ךיא רַאנ .טייצ

 .המהב ַא ףיוא יצ ,ןשטנעמ ַא ףיוא יצ טינ דיישרעטנוא ןייק .תונמחר ןבָאה וצ



 |הַאק לסַאי
 1897 ןיא ןריובעג

 1909 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ףור רעזדנוא

 טסיופ סיסּפמעד רַאפ ןעלּפמעט רעדייא ךָאנ !עקירעמא
 | ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןענייז
 ,דרע רעקיצלַאמש ןייד ףיוא

 ,רענייד טירטס לָאװ ףיוא ןוא
 .ןטכאק-ץומש םענרעזייא ןייד ןיא סַאג ַא
 -- ,קרָאיינ ןייד ךיז טפור סָאוװ
 ןפָאלשעג ןגיצ ךָאנ ןענייז
 ,רעמייב ןופ ןטָאש ןרעטנוא
 ,ןגעו עטיירב ענייד רעביא ןוא
 ,חרזמ וצ ברעמ ןופ
 ! םורד וצ ןופצ ןופ
 ,ןגיוצעג ךיז ןענַאװַארַאק ןבָאה
 ,עטנאוװעג ,ןיז טימ
 טירט עטסעפ ערעייז טימ ןבָאה סָאװ
 טולב ןטעפ רעייז טימ
 ,טעװעדָאחעגסיױא טייקסיודג ןייד
 טלָאמעד ךיז טָאה

 ןגָארמרעד לקניוו וצ לקניוו ןופ
 : ןיז עקיטולב-טיור ענייד וצ ףור רעד
 "! סנאקירעמא קיעווע !סנַאקירעמַא קיעווע,

 ,ןָאפ ןייד ןיא ענעלָאװשעגפיוא ןַא וטסייטש טנייה

 רעטַאלּפ סנעמעוו רעטנוא ,ןסעגעגרעביא ןזייא טימ

 ,ןברַאמשענ ןענייז סרעיווער לוָאּפ ענייד הּפצוח רעקישיילפ טימ
 סמעמָא עסייה ערעייז טימ ןוא ,םינּפ םענעלָאמש ןייד ףיוא
 טולב םענעגייא רעייז ןופ טסיופ ןטרעצנַאּפעג טימ
 ,טמעטַאעגסיוא ריד רַאפ ןקירבַאפ ןיז עקיטולב-טיור ענייד וצ
 ףוג םענרעזייא ןרעביא ןוא | ,טנייה ןופ
 ,עוטַאטס טייהיירפ ןייד ןוֿפ ןייא סריוב ןָארע ענייד ךיז ןעלקיוו
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 ענעסיטשרַאפ א טייטש סָאװ

 ,ץענרע לקניוו ַא םענייד ןיא

 ןעגנול עטסוהעגסיוא יד ןופ

 ןזָאלעגרעביא םָאה עמַאט ןיימ סָאװ

 ,ןקירבַאֿפ ענייד ןופ םענייא ןיא

 ןרָאי ענעגייא עניימ ןופ ןוא

 ריד רַאפ רעטייוו ןלעוו סָאװ

 ,ןעייזסיוא ןקירבַאפ

 יירד ןיז רימ ייב ךיז ןעווָאכ

 טָאטש רעסיורנ ןופ עמדימשענסיוא

 ,ענעסָאגעגסױא רעגנוה ןופ

 ,דרע רעקיצלַאמש ןייד ףיוא

 ! עקירעמַא

 רי מ

 ןהָאק לסָאי

 םורַא טריצַאּפש
 ןייּפ סַאמָאט טָאטשנָא
 ,םיוויעד ןַאשזד

 ,עטסעפ טירט טימ ייז ןטערט

 ,ענרעזייא ןעלקסומ טימ
 עטרעמאהעגסיוא ןטסורב םימ ייז ןגַארט
 ,לקניוו וצ לקניוו ןופ
 ,ברעמ וצ חרזמ ןופ
 ,םורד וצ ןופצ ןופ
 ,דרע רעקיצלַאמש ןייד ףיוא

 !עקירעמַא
 ,ןיז ענייד וצ ףור םעד

 ײ! סנַאקירעמַא קיעווע !םנַאקירעמַא קיעווע,

 ַא ד

 | ,עםיורג ןרעיױמ ָאד רימ ןבָאה טיובעגסיוא
 ,למיחה םוצ רעגניצ עמקעטשענסױרַא טימ ייז ןעיימש
 ,זדנוא וצ גייפ םענעלָאטש א טימ

 ןליונק-עקשַארומ יוװ ךיז ןעיירד סָאוװ
 ! םיפוג ענלעגיצ ערעייז ןטעלג ןוא
 ,ןעמי וצ רעביא ייז ןעקניוו
 ,סיפ ערעייז רעטנוא סעקשזול יו ןגיל סָאװ
 ! "עירָאלג , רעזדנוא ןבעגעג ןעמָאנ א ייז רימ ןבָאה
 ,ייז וצ ביול ַא רימ ןענניז

 רענַאידניא יד יוװ רימ ןצנַאט

 ! רעייפ ןקילייה ַא םורַא

 ,דנַאל וצ דנַאל ןופ ןוא

 ,קלָאפ וצ קלָאפ ןופ

 טייקסיורג ענרעזייא רעזדנוא טגנילק
 ,ץלָאמש רענרעּפוק רעזדנוא טּפַאלק
 .דייופ עטעשטסארבעצ רעזדנוא ךיז טיירּפש
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 !ָאד ןיילַא רימ ןוא
 ןבָארנעצ דנַאל סָאד ןבָאה סָאװ



 ןהָאְק לסָאי

 םמולב רעזדנוא טימ ןוא

 ,טייקטמירַאב ענעלָאװשעג ריא

 !טלעטשעגסױרַא טלעוו רעד רַאפ טסיופ ַא יו

 !ָאד ןיילַא רימ

 ןיז ערעזדנוא ןבָאה סָאװ

 ןפרָאװעגפױרַא ןעלסקַא יד ףיוא ןסקיב

 טקישעג ייז דיירפ טימ ןוא

 ,ןרעכיזרַאפ טייקסיורג רעזדנוא

 ,ןֿפמוז ןיא סעבאשז יוװ ךיז רימ ןעיָאר

 ,רעבייל יד רימ ןּפָאטש

 !עטמירקעגסיוא מנייה ןופ רימ ןצנַאט

 ,טייקטסוּפ רענעזָאלבעגנָא טימ רימ ןניל

 ענעפרָאװעצ טסימ יווװ

 | רעדלעפ עטעקַאנ ףיוא

 .דרעפ עקידנעפיול ןופ םיפ רעטנוא
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 ? דנַאל ןיימ זיא ואוו

 םיפ עניימ רעדייא ךָאנ

 ! טלעטשעג דרע רעד ףיוא ךיז טסעפ ןבָאה

 ןזייא יו ןעלקסומ רעדייא ךָאנ

 ןסקָאװעגפױא טנעה עניימ ןיא ןענייז

 ,ןגױצַאב טסורב ףיוא טשינ ךָאנ ךיז טָאה רָאה ןוא

 !ןעזרעד טָאטש עסיורנ ַא ןיוש ךיא בָאה

 טרעטנַאלּפעג ךיז טעברַא ןיא טנעה עניימ ןבַאה

 ,ןסקָאװעגסיױא ןטייקיזיר ןיא ןענייז ןכַאז ןוא

 םיפ ץניימ ןבָאה ןטכענ ואוו ןטרָאד
 ,ןטָארטעג רעדלעפ

 רעזייה ךיז טנייה ןבָאה

 ! טלעטשעצ טייקטיירב רעטמַאצרַאפ טימ

 סקיכ םעד בָאה ךיא ןעוו ןוא

 ,ןעמונעגרעטנורַא ;ןעלסקַא יד ןופ

 רעדיילק עיולב עניימ ןוא

 ,טזָאלעגרעביא ךיא יו ןטייווצ ַא רַאפ

 ,ןרָאװעג םייח ןיימ ירעוַאב יד זיא

 .רעבעגזייּפש עניימ -- ןענַאק-ץומש יד ןוא
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 ?דנַאל ןיימ זיא ואוו

 תוסיפת יד ןופ ָאד



 ,יָאניליא זיב יַאוַאה ןופ

 ףור רעד ךיז טנָארטרעד'ס ואוו

 ,עניימ םירבח יד ןופ

 טירמס לָאװ זַא ,טלָאװעג ןבָאה סָאוװ

 ,ןעגנילשנייא טשינ םירעדענ ענעדלָאג יד ןיא זדנוא לָאז

 ,ןסַאג ײװדָארב ָאד ןענייז'ס ואוו ,ָאד

 עטּפָאטשעגנָא םעלקוק יוװ ,רימ ןוא

 ,ןרעיומ ןופ טנעוו יד ףיוא ןעגנעה

 !דנַאל ןיימ זיא ָאד

 רענעסערפעגרעביא רעד דנַאל ןיימ ףיוא ןוא

 !ןענערבסיוא סָאלק ןיימ ןופ ףור םעד ךיא לעוו

 ןרעיומ עקידהּפצוח יד ףיוא

 ,ןעגנעהפיוא ןָאפ רעזדנוא ךיא לעוו

 ,םירבח עקידנענָאילימ ערעזדנוא וצ ןוא

 ,טריפרעד ןיוש ףמַאק םעד ןבָאה סָאװ

 ןעמי ןופ םינּפ ןרעביא ךיא לעוו

 .ןקערטשסיוא עקיזיר ַא טנַאה ַא

 ס ָא כ ע
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 רעדייא ,ךָאנ סָאד זיא ןעוועג
 ,ץלָאטש ןטימ טשוקעצ ךיז טָאה דנַאל סָאד

 ,עווַארב יד ןופ םייה יד זיא סָאד זַא

 עוטַאמס טייהיירפ רעד ןופ ףוג רעד ןוא

 רעטרעיומעגנייא ןַא ןגעלעג ךָאנ זיא

 ,דרע רעיור רעד ןופ םירעדעג יד ןיא

 טשינ ךָאנ ןעמ טָאה םינּפ ןיא ןוא

 ,ןֿפרָאװעג דָאנעג ןטשטנעבעג ןייק

 טייהנגעלעג עיירפ יד ןנירק רימ סָאװ

 ! ןרירוצנָא דרע רעד ןופ טייקילייה יד

 ןַאסדָאה רעד ןעוו ,טסלָאמעד

 ןגיוורַאפ ךיז רעקיאור א ךָאנ טגעלפ

 ןעגנאזעג עקידיירפ יד ןיא

 ,ןיזרענאידניא עטיור יד ןופ

 וינעווע עטפניפ יד ןוא

 ץיַאלּפ-ריצַאּפש א ךָאנ ןעוועג זיא
 ,םיריזח רַאפ

 ענעסקַאוװעגסיױא דרע רעיור רעד ןופ ןיז ןבָאה

 ןהָאַה לסָאי



 707 ןהָאק לסָאי

 טדימשענפיוא ןביולג ןצלָאטש טימ

 טסופַאב חוכ ןטלמַאזעגננָא טימ

 ,ןגיּפשעגסױא סאה םענעדנוצעגנָא ַא

 ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ ןוא

 ,הנחמ וצ הנחמ ןופ

 ןנַארטענ ךיז ןביולנ רעטזיורבענפיוא ןַא טָאה

 : ןסקָאוװעצ ךיז ןטולכ יד ןיא ןוא

 ! םיוט זדנוא טינ רעדָא ,טייהיירפ זדנוא טיִג
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 רעדייא ךָאנ סָאד זיא ןעוועג
 ענעדנובעג ַא זיא דנַאל סָאד
 ,ןגעלעג טירטס לָאװ ןופ טירט יד רעטנוא
 ןָאמגנישַאו טָאטש יד ןוא
 הלודג ריא ןופ ענעפָאלשרַאפ א ךָאנ טָאה
 ! טמולחעג טינ
 קיכײב-בָארג ךַאנ טָאה ןעוו ,טסלָאמעד
 ,טקוּפעג טינ
 טייקכעלגעמ רעסיורג רעד רעביא
 ,םלעטשעצ ןגייפ ענרעזייא ןיא טָאה ןעמ סָאװ
 רעטכעלעג רעקידהּפצוח ןוא
 לקניוו ןדעי רעביא ךָאנ זיא
 ,םײרּפשעגסױא ןעוועג טשינ
  ,עטשירפעצ ַא ,דרע יד ןוא
 ! טרַאװעג חוכ ןקידוז ףיוא טָאה
 ,טפרַאשעצ ןרָאצ רעטמיושעגפיוא ןַא ךיז טָאה טלָאמעד
 | טייקטיירג ןיא ןבָאה םיפוג ןוא
 - ,טנַאּפשעגנייא ךיז
 ןליוו רענעצלַאמשעגּפיוא ןוא
 ,טּפינקרַאפ ךיז רעטרַאּפשעגנייא ןַא םָאה
 | ,יּפיסיסימ רעד זיב ןַאסדָאה ןופ
 : טיירּפשעג ףור רענעטינשעגסיוא ןַא ךיז טָאה
 ,דנַאל רעזדנוא זיא טלעוו יד
 !ןביולג רעזדנוא זיא גנורעדירברַאפ

 דנַאל סָאד ךיז טָאה טגָאיעגפיוא
 ,גנובעוורַאפ רעקילָאמש ןיא
 ,טלײטענּפָא ךיז ןעמי טימ ןוא
 ,טרעצנַאּפַאב ךיז ןזיּפש טימ ןוא



 ןהָאק לסָאי

 טיירּפשעצ ךיז קיכייב ןוא בָארג

 ; גרעב-דלָאנ עקידרעקיוה ףיוא

 טולב סָאד ןיוש זיא

 ,ןשַאװעגּפָא ןסאג רענָאטסָאב יד ןופ

 טנערבעגפיוא ןביולג ןטפרַאשעצ טָאה סָאװ ,קָאלג רעד ןוא

 ביוטש םענעפרָאוװעגפיוא ןיא רענעכַארבעצ ַא טגנעה

 .ןעקנוזעגנייא

 ,יד טָא טנַאמרעד רעוו זיא

 סַאה םענעטכיולעצ טימ ןבָאה סָאװ

 ? טננענַאב אנוש ןקיטפיג םעד

 ,יד טָא טנַאמרעד רעוו ןוא

 רעדילג ענעסירעצ טימ ןבָאה סָאװ

 טומ ןטלַארטשעצ ןוא

 ? ןעגנוזענסיוא דנאל עיינ א

 םיוא ןעמ טּפַאלק גנומירקעצ ןיא

 .ץלָאמש ןטליופעצ ַא

 ,טצלַאמשרַאפ טייקיטעז רעטרַאּפשעגרעביא טימ

 ,רענעטַארטעצ א ןליוו רעד טניל

 ,רענעגיּפשַאב 8 ןביולג רעד טננעה

 ,טומ רעד זיא ןסערפעצ דלָאג ןיא

 ,ריר ןדעי רעטנוא ךיז ןניוו עטיירנעגנָא ןזיּפש

 ּפעק ףיוא ךיז טיײקּפמעט א טנָאי

 ,םעינילסרַאפ רעליימ עקיכעטש ןופ

 :יירשעג רעטקיניײּפרַאפ ַא ךיז טלגנַאר

 ! טיומ זדנוא טיג רעדַא ,טייהיירפ זדנוא טיג



 ןיקויריַאדרָאב אנימ
 1897 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קיטנַאלטַא םוצ לנריהלוע זיא קרָאיוינ

 .רעטדײשעגּפָא ןקידתישארב-רַאפ סָאַאכ ןופ ,םי קיטכַאנ וד ,םי קיטכַאנ ,ָא
 .רעטײרּפשעגסױא ןַא טגיל טעיאטרַאּפ םַאשַאב ןופ טעמוא רעד דייוועגניא ןייד ןיא
 ,ןעלגיז ןביז רעטנוא טעמתחרַאפ זיא הריצי ןופ גנאב ןשינעפיט ענייד ןיא
 .ןעלגילפ-עקירעיורט סטָאנ ןעלבריוו סעילַאװכ עקידנעמיוש ענייד ןיא

 ,טרערטרַאפ טקנירט ךיז רעצ סמָאנ ןטנורגּפָא ענייד ןיא
 .טרעהרעד טרעוו רעמָאי ןייז ךַאלּפרעבױא ןייד ףיוא ןוא
 ,ןרָאצ ןטליטשעגמוא ןייז טסגָארט ןזיורב ןייד ןיא ןוא |

 .ןרָאװעג זיא רעפעשַאב-שטנעמ ַא רע סָאװ ,םורדרַאפ

 .תובא סעדייז ערעזדנוא יו טנייװרַאּפ ,תוצח טעוװַארּפ םלוע-ארוב ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ
 -  תומחיספ זיב ןרעטיב ןוא םענעצלַאזעג ,םוכ ןקיטנורנּפָא ןייז םיוא טקנירמ
 .רעיורט ןטס;ירטעגמוא ןיא רעטלקיװרַאפ ַא ןביילב קידנעטש טינ ןָאק םייטָאג ךָאד
 .רעיוט רעד } ךיירפ ןופ ךיז טנפע גנַאגפיוא-ןענוז טימ ,טזיילעגסיוא טעמוא ןופ םי טרעוו

 .ןסאמ רעהפיוא ןָא ןַא ןעמָארטש -- ןפָא רעיוט רעד
 .דיירפ ןופ םי ןטימ ךיז ןקיווק טמוק:טלַא ייס ,גנוי ייס
 / .ןסַאר ןופ רעמינּפ יד רַאּפ ךיז םיירּפש לניּפש ַא
 ,דייר קיִכָארּפשִי ליפ טניוו רעליק ַא טגָארט סעילַאװכ םיוא
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 - ,קיטנַאלטַא םוצ לגר-הלוע טנייה קרָאי-וינ סיורג זיא
 4. .טעבעג ןוא תונווכ טימ לּפמעט ַא וצ יו
 ; קימנַאמָאר עקידנזיורב עמורפ יד גנוי קיביײא זיא'ס
 . טענגַאמ םוצ ןזייא יו ,םיצ רעסַאװ םוצ בייל סָאד

 .םי ןטימ ןיא טיימש לפיש-"רעטער-סנבעל, א
 : ןפיטש ןדניא יד ןיא ךעלדיימ יד טימ ךעלגניי יד
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 ןיקוירזָאדרָאב אנימ

 ; םַאר-טננוי ןיא טסַאפעגנייא רעדליב עביל יד
 ; ןפימ יד ןופ ןכיוט עשילרעטסיוא סעדנעגעל

 ,םוהת-רעסַאװ ןופ ףױרַא ץנירּפ ַא טנייטש גנילצולּפ טָא
 ,ןעמיורט ריא ןיא םיא ןעזעג טָאה לדיימ'ס סָאװ ץנירּפ ַא
 םָארמש ןטימ ּפָא טמיווש ,לדיימ עביל ןייז טגנַאפ רע
 . . . ןעמיוש ןופ דַאילש ַא ךיז טרעבליז סע ייז רעטניה ןוא

 .דיירפ טימ ןָא טלעווק ןוא לרָאּפ ןפיוא רעפַאשַאב-שטנעמ טקוק
 ; תחנ ןופ דלַאגןלַארמש ריא טצלעמש למיה ןיא ןוז ןייז
 . . .דייל טינ רימ טוט ףַאשַאב ,, :ּפָאק ןטימ טלקָאש טָאג
 "..תחאדדי א ןייז לָאז ,ךיא יײנַאב דנוב גרַאװגנוי טימ

 1954 ,יעװָאקאר-רַאפ

 ,סַאמ ,טרָאפקאר --- יקסווָאלזאק עטנ



 סירפיש השמ
 1897 ןיא ןריובעג

 1914 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 טנעלּפ שוור דרָאפ

 ,םרעייוונאק ענייז טיירּפשעצ דרַאּפ טָאה
 סוּפאטקא רעד סמערַא יד יוו
 טמומשראפ ָאד ןעייטש רעטעברַא ןוא
 .סעּפָאקָא ןיא ןטַאדלָאס יו ,רַאפעג-טיוט טימ

 טײרּפשעגסױא טנעלּפ שזור רעד טגיל'ס
 ,םענרַאפ ןשעריבנ ןוא ץלָאטש טימ

 | ,רעייג רעד ןוא
 רעייוונאק רעד
 םעלק ןיא רעטנזיוט םנבעל טלַאה

 -- ןסיורדניא רעמ ךָאנ ןוא
 . . . םיוצ ןרעטניה

 גָאט א לָאמ יירד ךיז ןענעפעעצ ןרעיוט עטיירב

 .ןטָאבָאר עטעליּפשעגוצ טימ ןרעמונ ןעגנילשרַאפ

 גיוא ןוא ליומ טלניזראפ לעווש יד

 : טנרָאװ ןוא

 ,ןטָאברַאפ גנערטש ָאד ץילַא זיא'ס

 ,טייז רעד ייב רעטייברעביא רעד -- סעמרָאפטַאלּפ עטשרעביוא ףיוא

 .ףיורש םעיינ א טיירנ ןיוש טלַאה -- ןעגנַאהעגסיױא רעדיילק ןופ טעטש

 ןטָאבָאר יד ןבָאה'ס ,ךיז טכַאד

 געוו ןיא זיא רעייוונאק .ןטיוה ערעייז ָאד ןַאמעגסיױא

 .געיעג ןיא -- םיא ךָאנ טנעה ןוא לעפַאב ַא ןבעג רָאנ רעוו לָאז

 | טימ ןָאט זָאל ַא ךיז לברַא ןלעוו

 ,טנעה .ןעגנַאװצ טימ ןוא ןפיורש
 ,טנעה

 ,טנעה .םיירג ןענייז עלַא ןוא ,גנולק א

 טנעה ענשַאּפערָאה רעטנזיוט .ףױרַא טנַאה ַא .ּפָארַא טנַאה א
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 טייערע, עטייה, עי, עי

 ,געװַאב ןיא
 ,רעייג ךָאנ געיעג ןיא
 .רעייװנַאק םעד

 ,געװַאב ןקיבלעז ןיא טנעה
 -- געיעג ןקידנַאנַאכָאנ ןיא טנעה
 ךָאװ ןוא געט ,ןהעש

 .ךָאי ןשרעייונָאק ןיא

 רעיײװנַאק רעד טנָארט'ס
 -- ןישַאמ ןופ ץרַאה'ס
 ,רָאטָאמ רעד ,ךיז טכַאד ,םערָאװ ךָאנ
 ןלייט ןגָאי םיא ךָאנ
 -- ןיּפשעג בעווניּפש ןיא
 .ָאטיױא םעד קיטרַאפ טכַאמ ,רעלענש ,ונ

 ,םַא-ּפַא-ירַאה
 ,ּפַא-ּפַא-דיּפס
 .גָאי,גָאי-גָאי
 .גָארט ,גָארט ,גָארט

 .יירד ַא טינ טנַאה ַא
 .ףיורש ַא טיג טנַאה ַא
 .ּפָארַא טייג טנַאה ַא
 .ףױרַא טייג טנַאה ַא

 רָאפ ַא טיג טנַאה א

 -- קירוצ דלַאב ףיול ַא ןוא

 גיוב א ןעלסקא ייווצ

 ,קילב ַא ןופ םעלק ןיא

 טגָאי רעייװנָאק
 -- טגָארט ןוא
 ,ןפיורש ןוא רעדער ,ןרָאטַאמ
 טימ טּפעלש ןוא

 סרעּפרעק ,ןגיוא ,טנעה
 .ןפיוה עלופ ןעגנונעפָאה ןוא

 ,ןביוא ,רעדיילק ןופ טעטש ןיא)

 ןעניּפש-ןענַאיּפש יד םורא ןעייג

 סענעשעק יד ןיא ןכוז ןוא

 (.ןעניפעג וצ לטעלב ףיירט א
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 סירפיש הֶׁשִמ

 ,רעײװנָאק ,גָאי
 ,רעייג ,רעלענש
 -- טנעה
 -- טנעה
 -- טנעה
 .געװַאב ןיא
 -- טנעה
 -- טנעה
 -- טנעה
 .געיעג םענעגושמ ןיא

 ,ָא-טָא ,ַא-טָא
 .ַאטַא קיטרַאפ

 .גָאי רעייוונַאק

 .גָארט ליד ןוא

 ןביוא רענייא
 ,טיירד לדער
 טעקרָאּפ רעטייווצ
 ,דייוועגניא

 ,רעדער ,ןסקַא
 .ןביוא ןופ ךיילג
 ךיז טגָאי רענייא
 .ןביוש יד ךָאנ

 וצ ןיוש טיירד רענייא
 .ןּפמָאל יד

 "זעג , ןעמ טגָאי ָא-טָא
 ,ןּפמָאּפ ןופ

 .ןזייא ןַא טילפ עילעטס רעד ןופ
 :רענייצ ךרוד עשטשיווס ַא טילפ
 ,ידָאב ,רעהד ,יעה ---
 .רענייב יד טיה

 ,ט'סעכ "סָאב וָארטס ,
 : סַאה טיִמ טייּפש
 ,טָאבָאר ,יעה ---
 ! טָאבעג טיה
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 .טלָאטשעגנָא רעמינּפ .ןלַאפעגמוא

 .טליצעגננָא סרעּפרעק .ןעמונעגוצ

 -- ןישַאמ טימ םינּפ וצ םינּפ .ןגייווש ןזומ

 .ןילק ַא יו טקַאהעגניײירַא קילב טימ . . . ןעמומש ןזומ

 .עכיילב רעמינּפ טימרעדניא

 .עלעג רעמינּפ ,רעייװנָאק ןופ טלקיװעגמורַא
 .ןוז א -- ןסיורדניא ננאלש א ןופ ןברק רעד יו

 .רעלעה ַא -- למיה ַא -- טנעה ןעוועדָאה
 ןזיּפש ענעשעמ

 ,דלעפ זיא ןסיורדניא .ןזייא ןופ רעליימ ןיא

 ,םיוב א ןוא זָארג סױרא ייז ןעיײּפש ןענישַאמ

 סנבעל ךיז ןעלּפַאצ ָאד ןגיובעצ ,טיירדעצ

 ,םיוצ ןשרעייוונָאק ןיא .ןגיוא עקנילָאמש טימ

 .ןרָאצ רעקיאילנ ןוא סַאה ךיז טלמַאז ָאד

 .טנערּפ ענעלָאמש יו ,ןטסיופ ךיז ןלייב ָאד
 * טנעמונַאמ-ץרעמ ןופ ףור רעד -- ןגעקטנַא

 .טנעה עקיטולב יד טעָארד ןוא טנרָאװ
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 רעצוּפכיש ןצרַאװש ןופ דיל

 .םיוה ןיימ זיא ץרַאווש
 .םיונ ןיימ רעצרַאוװש ךָאנ
 ,דיירפ ןייק ָאטשינ
 ,ערָאנ עקיטשינ ַא םייח ןיימ
 -- ערַאק ןיא ןטינשעגנייא םיוב ןדעי ףיוא
 .םיירג זיא קירטש ַא

 / !ךיג ,רעגענ ,רעכיג ץוּפ --
 / .ךיש יד ןצנַאלג ןלָאז
 .רעס ,סעי ---
 ! רעמ טינ םרָאװ ַא --
 .רעפ ,סעי ---

 םוצ טרישרַאמ רעטעברא רעטנזיוט ןבָאה ,19232 ,ץרעמ ןט7 םעד *
 טרעדָאפעג ןבָאה ייז .טיָארטעד ןבעל ,ןראבריד ןיא טנעלּפ שזור דרָאפ

 רעײז .רעטעברא 5 ןסָאשרעד טָאה יײצילַאּפ סדרָאפ .ףליה רעדָא טעברַא

 .טנעלּפ שזור דרָאפ םעד ןגעקטנא ךיז טניפעג רבק
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 ןגיובעג עטַאמ ןיימ טיימש ןריט עכייר ייב
 -- ןגיוצעגסיוא ןליד ףיוא עמַאמ יד ,געט עץצנַאג
 .טיורב ןסיב ןרָאפ
 טָאּפש טימ ייברַאפ טייג סָאבעלַאב רעסייוו
 ?דַאנעג ןייז טימ ןבעל, סָאװ ,זדנוא
 .םיוק ןייז ןשַאוו

 !רעלענש לסיבַא ,רעגענ ,יעה ---

 .רעלעה ןצנַאלנ לָאז

 ,רעפ ,סעי --
 ! רעמ טינ טרָאװ ַא --
 ,.רעפ ,םעי --|

 ,רעדלעפ-לווַאב עסייה ףיוא םורד ןיא

 .רעדלעוו עקיּפמוז ןיא עקירפַא ןיא

 .רענענ ,טעברַא

 קילג טימ רעפעפ ןעלמאז ןענַארַאב עסייוו

 ,קירטש ףיוא רעגענ טימ ןסַאנ יד ןריצ ןוא

 .רעגענ ,גנעה ,גנעה

 ! ךינ ,רענענ ,רעכיג ץיוּפ---
 ,ךיש יד ןצנַאלג ןלָאז

 ,רעפ ,סעי --
 ! רעמ טינ טרָאװ א --
 ,רעס ,סעי --

 -- ןעלמיה ערעזדנוא רעטנוא

 ,ןעלטיק עסייוו ןוא םימלצ עקידרעייפ

 ,רענענ ,רעטיצ ,רעטיצ

 קירטש א ןוא ליוק ַא ,דנַארב ַא

 -- קילג טימ לופ למיה ַא ןוא

 .רענענ ,טעברַא ,טעברא

 !רעלענש לסיבַא ,רעגענ ,יעה --
 .רעלעה ןצנַאלג לָאז
 .רעס ,םעי --
 ! רעמ טינ טרָאװ ַא --
 ,רעפ ,סעי ---



 715 / סירפיש חשמ

 סנעמיוק עקידייל

 ענעסידרַאפ סנעמיוק ןעייטשש
 עלגרָאג עקידייל טימ

 -- ךיור ךָאנ ןעקנעב ןוא
 .ןעלגעז יד -- טניוו ךָאנ יו

 ,םייקטסוּפ יד ןענישַאמ ןעשזירג
 רענייצ ענעלָאטש טימ

 ןענילכ ענעשַאלרַאפ סנוויוא ןוא
 .רענייש ןופ טייקטלַאק םימ

 ביוטש טימ טעמליברַאפ רעטצנעפ

 ןקירבַאפ ןופ סענעריס ףיוא
 .ןרעיוא עטגנערטשעגנָא טימ סנגרָאמירּפ ןטרַאוװ

 טייקטסוּפ יד ךיז םיירד
 ,רעייונַאק ןטרעווילגרַאפ ףיוא
 זיומ יד ךיז טיירד'ס יו
 .רעייש ןקידייל ןיא
 -צ 33

 לדיימ"רעגענ א --  ןַאמליג-ןרעטשנעגרַאמ רתסא



 רע דיינש הטלש
 1897 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1936 רַאורבעפ ןיא ןברָאטשעג

 א םוזָא ט נָא מ

 .רערעדנַאװ רעטיור רעד ,םעד ןבעל אמוזָאטנָאמ טור ,טייטש לקנעש א געוו ןטימ יא

 .טומ ןָא ,ּפָארַא םענעגיובעג ּפָאק ןוא ,טנַאה ןיא קאהאמָאט ןּפמעמ ַא טימ

 ערעדנַא ךיוא ןטייצ ןענייז לָאמַא ןעוועג !ךֶע .טזיורק סָאזנייא לסָארד ַא םיא רעביא

 עטעילוהעצ סרעסעמ-ּפלאקס ןופ ץנַאט טימ ,געט ערעגניי ענייז ןיא

 .טולב ןסייה טימ דליוו סָאקנַארב ןוא

 ןעגנאזעג ,םארעיס ענעדלָאג יד רעביא רעדיל ןבָאה ערעדנא ןעגנולקעג
 םענייק רַאפ ּפָאק ,"ואוואהָאמ ,, ןוא "סאמוי, עצלָאטש ,טניוו רעד יוו עיירפ ,םיטבש ןופ

 ; ןגיובעג טינ
 -- ןעגנַאלק עשירעגירק טימ ערעייז ףיוא ךיז ןזיוװַאב דרע ףיוא ןעוו אנוש ַא טָאה ןוא
 .ןגיולפעג ץרַאה םאנוש ןיא ךיילג ןגיוב ןופ לייפ ,למיח ןופ ץילב יו זיא

 רעטונג ,רעטלַא ,יוא ,ץרַאה ןייד ןיא רעטציא ךיא ליוו ןדנואוו עטלַא ןקעוו טינ טינ רָאנ

 ! אמוזַאטנַאמ
 טינ ךיד בָאה'כ רָאנ ,רימ ייב קרַאטש טציא טשיור ןצרַאה ןיא ,ןייגרַאפ ןיימ ןופ דיל סָאד

 ןופ טּפױה רעצלָאטש .ָא ,ריד וצ דיל סָאד טציא ךיא גניז .ןטסיירט וצ סָאװ טימ

 ,אמוי טבש

 ןייד ךָאנ ןיוש ריד טימ שינעגעגַאב ןיימ ןופ רעיורט ןסייוו ןטשיורעגפיוא ןופ דיל םָאד

 .םינש ןכייררָאלג

 רַאפ ףמַאק ןיא ;ןווַארב ןיא ,ןשידלעה ןיא ףמַאק ןיא קלָאפ ןייד זיא ןדנואוושרַאפ

 ,טיוט רעדָא ןבעל

 -- .ןטדנעלרַאפ טנייפ רעביא טינ רעמ טלַאש רעדלעוו יד ןיא ןוחצִנ ןייד ןופ ףור רעד

 ןלימש ןיא ,דנַאל ןופ םולח ןקיבייא ןיא טבעוורַאפ ןעמָאנ ןייד רעבָא זיא ןבילבעג

 טיורב-עדנעגעל
 םס טימ טרָאװ טינ ,טָארט טינ :טינ רעמ רענייק ןיוש ןָאק --- ןשיורַאפ םיא ןוא

 .ןטדנעלברַאפ

 ,(15201502) עקיסקעמ ןיא רעשרעה רעזעטסא רעטצעל -- אמוזאטנאמ
 .זעטרָאק רענלעז ןשינַאּפש םעד ךרוד ןרָאװעג טגיזַאב
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 717 : רעדײגש המלש
 עי 0 0 א 0 0 א א גע יא א

 ןרעיופ

 -- ןטכערעג דלעפ ףיוא ןבעל ןופ דיירפ טימ ,ערעווש ןרעיופ
 ,דיירפ עקיבױלג רעייא סױרַא טלעוװק טנעה ערעייא ןופ
 : רעטכעלעג קידיירפ רעייא םימ ךיא ךַאל
 .דייר עקישיור ערעייא וצ וצ ךיז רעה ןוא

 ,דיירפ ןיימ טלייטעג טינ םענייק טימ גנַאל ןיוש בָאה'כ

 ;רעדיל ןייק טנעיילעג םינ םענייק רַאפ גנַאל ןיוש

 ,דייר עשיטָאטש עניימ ןופ ןטָאש ןיא ןעור טוט סָאװ ,טייל עשיפרָאד ,ריא

 .רעדילנ עלַא ןיא ,ןיײלַא ךיז ןיא דיל ןיימ ןופ דיירפ יד טנָארט ריא

 ,םירמ עניימ וצ ךיז טנענעג טסברַאה רעד
 ;רעדיל עקידרעמוז יד ןייא ןליטש רעדלעפ יד ףיוא
 םינש ןקישיור םוצ גנואילב ןופ דלָאנ םימ טלופרעביא
 ,רעדירב עטנעָאנ עניימ ,ךייא וצ גנַאזעג ןיימ קיטכיל ךיא גָארמ

 ,קרָאײוװינ ןיא סַאג ַא -- ןָאדראג לעװסקאמ



 ד ל ָאנ |ןע ב

 1900 ןיא ןריובעג

 1910 ןיא ץקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 רע דיר ב ייווצ

 ךעלנע קרַאטש ױזא ןעוועג ןענייז ,ימייח ןוא םירָאמ ,רעדירב עדייב1
 עכעלטע ייז טימ טעבראעג ןבָאה סָאװ ,יד וליפא זַא ,ןטייווצ םוצ רענייא
 יד .ןטייוצ םענופ םענייא טדיישרעטנוא רעווש ןבָאה ּפַאש ןייא ןיא רָאי
 וצ רעדירב עדייב ןופ טייקכעלנע יד טצונעגסיוא ןבָאה ּפַאש ןיא רעטעברַא
 ּפאש ןיא ןעמוקעגפורַא זיא רעמעברַא רעיינ ַא ןעוו .סַאּפש ןקיטומטונג ןכַאמ
 טייקטלמומעצ רעד בילוצ רעטכעלעג טימ ןעגנולקעג ּפַאש רעד טָאה ,ןטעברא
 רעוו ןוא סירָאמ זיא רעוו טנעקרעד טינ טָאה סָאװ ,רעטעברַא םעיינ םענופ
 ,ימייה זיא

 רעד , : רעדירב עדייב ןפורעג רעמעברַא יד ןבָאה טייקכעלנע רעייז בילוצ

 ."גניליווצ

 .ןעגנובערטש ןוא ןסערעטניא עבלעז יד טַאהעג ןבָאה רעדירב עדייב

 עדייב .ןעמַאזוצ טניואוועג ,ּפַאש ןייא ןיא ןעמאזוצ טעברַאעג ןבָאה ייז
 -נעטש ייז ןענייז עדייב .רעדילגטמימ-ןָאינוי ענעבעגעגרעביא ןעוועג ייז ןענייז
 ןיא .ןעגנַאגעג םייהַא ןעמאזוצ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-ןָאינוי יד וצ ןעמוקעג קיד
 - .ןעמאזוצ ןטעקיּפ עדייב ייז ןנעלפ ,קיירטס א

 -כיל ןוא גנובערטש ןייא ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןענייז רעדירב עדייב = |
 ןוא עמַאמ-עטַאט ערעייז עקירעמַא ןייק ןעגנערב וצ -- גנונעּפָאה רעקיט
 .טַאהעג ביל קרַאטש ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלרעטסעווש ערעגניי יירד ערעייז

 -עי ייב .םיורט רעייז ןכעלקריוװרַאּפ וצ טנעס ןדעי טרַאּפשעג ןבָאה יז
 ןכעלקילג םעד ןגעוו גנורעטסייגַאב טימ טדערעג ייז ןבָאה טייהנגעלעג רעד
 .עקירעמַא ןיא טקינײארַאפ ןייז םעוו עילימאפ עצנאג רעייז ןעוו ,גָאט

 גונעג ןעוועג גניליווצ םעד ןופ טלעג עטרָאּפשעגּפָא סָאד זיא 1958 בױהנָא
 ןייק עילימאפ רעייז ןעגנערב וצ תואצוה ערעדנַא יד ןוא ןטרַאקספיש יד רַאפ
 יד .רענעלּפ ערעייז טרעמשעצ ןכָאה סעסָאב-רעירָאפ יז רעבָא .עקירעמַא
 -עברַא-רעירָאּפ יד ףיוא קיירטפס-לַארענעג 8 ןעגנואווצעגפיורַא ןבָאה םעסָאב
 רעדירב יד .םישהח עכעלטע טרעיודעג טָאה קיירטס רעד .קרָאי-וינ ןופ רעט
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 719 דלָאג ןעב

 ,עקירעמַא ןייק עילימאפ רעייז ןעגנערב סָאד ןניילּפָא טזומעג ןבָאה
 טלעג עמוס עקיטיונ יד טרָאּפשעגּפָא רעדיוו רעדירב יד ןבָאה 1939 ןיא

 .המחלמ יד ןכָארבעגסיױא טָאה םיצולּפ רעבָא ,ןַאלּפ רעייז ןריפוצכרוד
 יד טקינײּפעג טָאה רעטסעווש ןוא עמַאמ-עטַאט רעייז ןגעוו גרָאז יד

 ןריפ סיצַאנ יד סָאװ ,ןעיירעדרעמ יד ןגעוו תועידי עכעלקערש יד .רעדירב
 | ,סנבעל ערעייז טרעטצניפרַאפ ןבָאה ,עּפָאריײא ןיא ןדיי יד ףיוא ךרוד

 ,םעיינ עכעלקערש יד ןטלַאהרעד ייז ןבָאה גָאט ןצרַאװש א םענייא ןיא
 ןענייז -- ךעלרעטסעווש יירד יד ןוא עמַאמ ןוא עטַאט רעייז -- עלַא זַא
 עדייב ןענייז דנַאנַאכָאנ ןכָאװ עכעלטע .סיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא
 וצ ייז טניירפ יד ןופ ןעגנואימַאב עלַא .זיוה רעייז ןופ סױרַא םינ רעדירב
 .ןפלַאהעג טינ ןבָאה ,ןטסיירט

 ןעוועג זיא סע .רימ וצ ןעמוקעג סירָאמ זיא ןגרָאמירפ א םענייא ןיא
 ,םאלב ןוא ןלַאפעגנייא ןקַאב עטיור עלופ ענייז .ןענעקרעד וצ םיא רעווש
 עצרַאװש-דעּפ ענייז .טקוקעגסױרַא ןייּפ רעד טָאה ןגיוא עקידעבעל ענייז ןופ
 .יורג טימ טשימענ -- רָאה

 .רעמיצ ןיימ ןיא טראשעננײרַא ךיז רע טָאה טמעשרַאפ ןוא ןריולרַאפ
 -ענ ךיז טייקרעטנומ רעטכַאמעג טימ ךיא בָאה -- ,סירָאמ ,ךיז ץעז ----

 .שיט-ביירש ןיימ ןבעל טרַאה לקנעב א טקורעגוצ ןוא ,םיא וצ טדנעוו
 ,לקנעב ןפיוא טזָאלעגּפָארַא רעדימ ַא ךיז טָאה רע
 טדערעג ןָאט ןרעטנומ ןטימ ךיא בָאה -- ,ןעמוקעג טסיב וד סָאװ ,טוג ---

 "?ןעמונעגטימ טינ םיא וטסָאה סָאװרַאפ ? ימייח טכַאמ טָאװ, -- .םיא וצ
 ןייז ןופ ןריפוצסיורַא םיא ידכ ,ןנַארפ םימ ןפרָאװרַאפ םיא ךיא בָאה --
 .טייקנריולרַאפ

 ןיא רעטיצ טימ טדערעג סירָאמ טָאה -- ?טומ ימייה סָאװ ,ימייה ---
 טָאה -- ,ריד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,ןימייה ןיימ ןגעוו עקַאט --- .םיטש ןייז
 .טגָאזעג קירעיורט ןוא ליטש רעי

 ? ןימייה ןגעוו זיא סָאװ ? ןימייה ןגעוו --
 .טצפיזעגסױרַא סירָאמ טָאה -- ,טינ ןיילַא סייוו ךיא --
 ,רימ ףיוא טקוקעג קידנגייווש-לימש טָאה רע
 ? םיא טימ טריסַאּפ טָאה סעּפע --
 -- ,ןעשעג םיא טםימ טעװ סטכעלש רעייז סעּפע זַא ,ארומ בָאה ךיא --

 .םימש רעקידרעטיצ א טימ טדערעג סירָאמ טָאה

 ץעטכייפ ענייז טשיוועג ןוא םייז רעד ןיא לסיבַא טיירדעגפיוא ךיז טָאה רע
 .ןגיוא

 רעד -- ,רימ ייב ןטעבעג ךיז רע טָאה --- ,ןקידלושטנַא רימ טזומ ---
 ,ןטלאהסיוא ןענעק טינ ךיא לעוװ ּפאלק ַא ךָאנ ...םיורג ױזַא זיא קילנמוא

 .ןגיוא ענייז ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט
 .םיא רַאפ ךיז קערש ךיא -- ,טצעזעגרַאפ רֶע טָאה --- ,טפיימשרַאפ --

 ךיא .ןגייווש ןייז זיא עטסגרע סָאד ..טכענ עצנַאנ טינ טּפָאלש ,טינ טסע רע
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 ..ןכערבנעמאזוצ טינ ,הלילח ,לָאז רע ...ארומ בָאה

 זַא ,ךָאד טסייוו --- ,ןטסיירט וצ טריבורּפ םיא ךיא בָאה --- ,סירָאמ ---

 -ל/ רעד ךָאד טסיב וד .ףליה ןייד ןיא טקימיונעג קידנעטש ךיז טָאה ימייה

 .ןפלעה םיא טזומ .רערעט

 -סיױרַא םיא ליוו ךיא -- ,טצעזעגרָאפ סירָאמ טָאה --- ,טסייטשרַאפ --

 םיוא ץעגרע ןרָאּפקעװא ןלָאז רימ ,םיא ייב ךיז טעב ךיא ,זיוה ןופ ןעמענ

 רימָאל .בורק ַא טרָאד ןבָאה רימ :עינרָאפילַאק ןייק ושפא ,ןכַאװ עכעלטע

 ןעד ןלעוו רימ .ןעקנערק ךיז ןוא ָאד ןציז םינ יבַא ,טפליוו וד ןיהואוו ,ןרָאּפ

 ? ןכַאמ קידעבעל ייז םעד טימ

 ? ימייה טנַָאז סָאוװ ,ונ ---

 ,ןֿפור םיא קיש .ןעניז ןופ ּפָארַא ןיב ךיא ,טקנעד רע ? רע טנָאז סָאװ ---

 .ןנלָאפ ךיד רע טעוװ רשפא ,םיא וצ דער

 זיא ,ןימייה ןפור ןקיש וצ טייהננעלענ ַא טַאהעג בָאה ךיא רעדייא ךָאנ |

 .רימ וצ ןעמוקענ רע

 -ייו םיוא םעז רע זַא ,טכאדענסיוא רימ ךיז טָאה קילב ןטשרע ןפיוא

 םייב דלַאב סָאװ ,ןַָאטעג האנה רימ טָאה סע .סירָאמ יו ןנָאלשרעד רעקינ

 ןעוועג ןיב ךיא .ןָאטעג ךאל א רע טָאה ,ךערּפשענ ןצרוק רעזדנוא ןופ בױהנָא

 ןימייה זַא רעדָא ,ןימייח ןגעוו ןבירטעגרעביא טָאה סירָאמ רעדָא זַא ,רעכיז

 .רעיורט ןכעלקערש ןייז ןופ ןסיירוצסיורא ךיז ןעננולעג זיא

 קיכליה וצ טָאה ימייה .תועט ןיימ ןעזעננייא ךיא בָאה רעבָא ןכיגניא

 ןייז ךיז טָאה טונימ ןייא ןיא זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא .טכַאלעג טּפָא וצ ןוא

 -ניא רע זיא םיצולּפ ןוא ,טכאלענ רע טָאה טָא .טרעדנעעג ףרַאש גנומיטש

 -יצפיוא ןייז ,ורמוא ןייז .רעיורט ןרעטצניפ ןיא ןרָאװעג טליהעננייא ןצנַאנ

 רע יוו ,ךיז ןקוקמורא ןייז ןוא ,ןעננולקעג טָאה ןָאפעלעט רעד ןעוו ,ןרעט

 .ןקָארשעג ךימ טָאה ,לַאפנָא ןא רַאפ טיהעגנ ךיז טלָאװ

 טסיירד ימייה זיא ,טכאמענ בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוקרעמַאב עכעלטע ךָאנ

 ,רימ וצ טכארבעגנ םיא טָאה סָאװ ,ןינע םוצ ןטָארטענוצ

 םיא גנַאלרעד ןוא --- ,טגָאזעג ימייה טָאה -- ,ןסירָאמ ןיימ ןפור קיש ---

 .קסּפ ןקיטכיר ַא

 ? סָאװרַאפ ---

 ךיז טָאה -- ,גָאט ןטונ ַא ןבעל טלָאװרַאּפ םיצולּפ םיא ךיז טָאה סע --

 -נַאוו יד ןלַאפַאב םיא זיא סע -- ,רעטכעלעגנ קיכליה ַא טימ טכאלעצ ימייה

 .טסול-רעד

 .ימייה ,רעביא אמתסמ טפכיירט ---

 ןיימ זַא ,סיוא רימ ךיז טכאד טפָא .רעביא טינרָאנ ןיוש ביירט ךיא ---

 .ןעניז ןופ ּפָארַא זיא סירָאמ

 -עג ךעלטניירפ ךיא בָאה --- ,ימייח ,סיוא זיולב ריד ךיז טכַאד סע ---

 -קץװַא עדייב טלָאז ריא ןעוו ,ןעוועג טוג רשפא טלָאװ סע --- .םיא וצ טדער

 .ןעורסיוא ךיז ןוא עיצַאקַאװ ףיוא ןרָאפ

 .טכאלעצ ךיז טָאה ימייה



 72| - דלָאג ןעב

 רע .ןרָאפ ךיוא ךיז טליוו ןסירָאמ ןיימ .סירָאמ יו ןיוש ךָאד טפדער --

 א .םיא ךיז טליוו ןָאמ בעל א .עדירָאלפ ןייק ,עינרָאפילַאק ןייק ןרָאפ ליוו

 . םעליוקעגסיוא ןבָאה סעיטסעב יד .ןּפָארטעג זדנוא טָאה קילנ

 ןסָאנעגסױא ךיז טָאה טיײקסַאלב עטיוט ַא .ןבילבעג ליטש זיא ימייה

 ענייז ןיא .ןָאטענ רעטיצ .ַא טָאה רעּפרעק ןייז .םינּפ טרעצעגסיוא ןייז ףיוא

 .ךעלרעייפ ענדָאמ ןדנוצעג ךיז ןבָאה ןניוא עצראווש עסיורג

 -רעד ןוא ,ןצימע רַאּפ ןטיה ךיז טלָאװ רע יו ,טקוקענמורַא ךיז טָאה רע

 .טצעזעגקעווא ליטש ךיז ךָאנ

 בָאה ןסירָאמ רעפיוא .ןפַארטעג זדנוא טָאה קילנמוא רעכעלרעדיוש ַא --

 טלָאװ ,םיא טימ ךרוד ךיז טסדער וד ןעוו .טלעוו רעד ףיוא םינ םענייק ךיא

 ,ןרָאפמורא ןגעוװו ןטכַארמ וצ טרעהענפיוא טלָאװ רע .טקראמשעג םיא סע

 .ךיז וצ ןעמוקענ זייווכעלסיב ןטלָאװ רימ ןוא ,גָאט ןטוג א ןבעל ןגעוו

 ךיז ןוא ,ןםירָאמ טימ ןעז ךיז לעוװ ךיא זַא ,טגָאזענוצ ןימייה בָאה ךיא

 ,םיא טימ ןדערכרוד

 רע '--- ,רימ ייב/ ןטעבעג ךיז רֶע טָאה -- ,רעכינ סָאװ טָאד וט רעבַא --

 : ,טכאלעצ םיצולּפ ךיז רע טָאה -- ,ןרָאפקעװַא ץעגרע ךָאנ ןעק

 ,םלפייווצדאפ רעייז ןעוועג זיא רע .ןסירָאמ טימ ןּפָארטעג ךיז בָאה ךיא

 .עטכישענ עכעלסערש ןוא ענדָאמ ַא טיױרטרַאפ רימ םָאה רע

 רעד טימ ןטַאט םעד ןופ רעדליב עסיורג ייווצ טכַאמענ םַאה ימייח ---

 ייב ןעגנַאהעגפיוא רע טָאה דליב ןייא --- .טנַאזעג ליטש רע טָאה --- ,ןעמַאמ

 ןיימ ןיא ןעגנַאהעגּפױא רע טָאה דליב עטייווצ סָאד ןוא ,רעמיצּפָאלש ןיא ךיז

 -- ,סירוצ ךָאװ ַא טימ .דליב ןפיוא רע טקוק גנַאל ןדנוטש .רעמיצפָאלש

 ...ןביולג טינ טעוװ רענייק סָאוװ ,טריסַאּפ טָאה -- ,טצעזעגרָאפ סירָאמ טָאה

 ימייח .ףָאלש ןופ ןרָאװעג טקעוועגפיוא םיצולּפ ךיא ןיב ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 עמַאמ יד ,סירָאמ , :שירעטסיה ןגירשעג .ןוא טעב ןיימ ןבעל ןענאטשעג זיא

 .רעביפ ןכיוה ןופ יוו טלפיירטעג ךיז טָאה רֶע ."! בעל עמַאמ יד ! טבעל

 טָאה ,טקיאורַאב ךיז טָאה רע ןעוו .ןגיוא ענייז ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט

 | .ןעמַאמ רעד טימ טדערענ טָאה רע זַא ,טלייצרעד רימ רע

 .ןרעלקפיוא טריבורּפ םיא ךיא בָאה -- ? ימייה ,וטפדער סָאװ --

 ימייה ךימ טָאה ,ןעמַאמ רעד טםימ טדערעג בָאה ךיא ,ריד גָאז ךיא ---

 זַא ,טגָאזעג רימ טָאה יז ,ןגירשעג רע טָאה -- "!טבעל יז , --- .טרעכיזרַאֿפ

 "!יובעל ןבילבעג זיא יז

 -ענרעביא ןסירָאמ ךיא בָאה -- !טלסיירמעצ ןענייז ןוורענ סימייח --

 .ןגָאלש

 רעבָא -- ,ןָאטעג גָאז ַא סירָאמ טָאה -- ,טקנעדעג ױזַא ךיוא כָאה ךיא -- |

 ךיא גיל טכענ עצנַאנ .טינ ףָאלש ךיא .שרעדנַא סעּפע ךיז טָאה טזָאלעגסױא

 : 0 יד .ןפָאלשוצנייא םינ ךיז רעטַאמ ןוא םעב ןיא

 יי 70 ? םירָאמ ,סָאװרַאּפ ---

 לקנעב ףייז ןָאטעג קור ַא טָאה רע .טמַאלפענפיוא ןבָאה ןניוא ענייז
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 .ןקַאב עסַאלב ענייז ףיוא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןקעלפ עטיור .רימ וצ רעטנעענ

 .טרעטיצעגנ ןבָאה טנעה ענייז

 ןביוהעגנָא סירָאמ טָאה -- ,ןלייצרעד ךיא לעוו ריד רָאנ ,ריד רָאנ --

 ךיז ןוא ,טעב ןיא ןגעלעג ךיא ןיב ,טכַאנ ןטימניא ,לָאמ ןייא --- .ךיג ןדער

 ימייה יו ,ךיא רעה םיצולּפ .טּפָאלש ימייה יצ טרעהעגנייא םישוח עלַא טימ

 בָאה ךיא ...םיא וצ טדער עמַאמ יד ןוא !ןעמַאמ רעד טימ טדער רע ...טדער

 -םייד ןוא רָאלק ױזַא ,םיטש עקיצרַאה ,עמערַאװ סעמאמ רעד טרעהעג ןיילַא

 ..רימ וצ טדערעגנ טלָאװ יז יו ,ךעל

 ךערּפשענ א ןעיצרַאפ ,ןימייה טימ ןדער טריבורּפ ךיא בָאה ירפרעדניא --

 ,ךימ טקנערק סָאד:-טָא .ןניוושעג טָאה רע רעבָא ,ןעמאמ רעד ןגעוװ םיא טימ

 -ַאב ימייה ,טסייטשרַאפ -- .ןרָאצ ןוא גָאטיי טימ טנַאזעג סירָאמ טָאה ---

 ןיימ ךָאד זיא סע ? טסייטשרַאפ ,רעדורב םענעגייא ןייז ןופ ,רימ ןופ טלַאה

 ? טינ רשפא .ךיוא עץמַאמ

 זיא ימייה ןיימ .רימ רַאפ ךיז טיה רע סָאװרַאפ ,ךימ טקנערק סע --

 טָאה עמַאמ ןיימ --- .טצפיזעגסורַא סירָאמ טָאה -- ,ןעוועג ױזַא קידנעטש

 ןיא טּפומשעגנײירַא עמַאמ יד טָאה ץילַא .ןָא-זייוודניק ןופ טעשטסעּפעצ םיא

 יד טָאה ,ונ .דניק טנוזענ ןייק ןעוועג טינ זיא ימייה זַא ,תמא זיא סע .ןימייה

 ,עקירעמא ןייק ןרָאפעג ןענייז רימ ןעוו .ןימייה רעביא טרעטיצענ עמַאמ

 ווירב ןדעי ןיא .ןימייח ןטיהּפָא לָאז ךיא ,ןריואוושַאב ךימ עמַאמ יד טָאה
 ךיא -- ימייה ,ימייה .ןימייה ןמיח לָאז ךיא ,ןענַאמרעד עמאמ יד רימ טנעלפ

 עמאמ יד .עבלעז סָאד זיא טציא .ןנעוו םימייח בילוצ זיולב טבעלענ בָאה

 רע ןעוו ,רימ רַאפ ךיז טיה ,ימייה ,רע ןוא .רימ וצ םמינ ,ןימייה וצ טדער

 .רעדמערפ-דליוו א ןעוועג םיא טלָאוװ ךיא יו ךיילג .ןעמַאמ רעד טימ טדער

 טימ ןדער ןביוהעגנָא סירָאמ טָאה --- ,ןגייוװשרַאפ םינ ךיא לעוו סָאד --

 .רעדורב ןיימ טינ רעמ זיא רע .ןדמערפ א יו ךימ טלדנַאהַאכ רע -- .סעכ

 .לקנעב ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא סירָאמ

 -יואוו םינ רעמ םיא םימ ליוו ךיא .ןטלַאהסיױא טינ רעמ סָאד ןעק ךיא --

 !רעדורב ןייק טינ רעמ בָאה ךיא ! ןימייה טימ סיוא .ךַאד ןייא רעטנוא ןענ

 ...טנייוועצ רעטמיב ךיז טָאה סירָאמ

 : טגָאזעג ליטש רעטקיאורַאב א רע טָאה ךָאנרעד

 ןימייח .ןריולרַאפ ךיא בָאה ןעמעלַא .טיוט םעד ךיז ףיוא ךיא טעב טּפָא

 .ןבעל אזַא ךיא ףרַאד סָאװ בילוצ ...ןיילַא רענייא .ןילַא ךיא ןיב טציא .ךיוא

 סע .ןקיאורַאב וצ םיא ןעננולעג רימ זיא'ס זַא ,טכאדעג רימ ךיז טָאה סע

 ,דייר עכלעזא ןדער טינ רעמ ןיוש טעוװ סירָאמ זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה

 .תועט ןכעלקערש א .תועט ַא טכַאמעג רעכָא כָאה ךיא

 -ענ ,ןימייה ןוא ןסירָאמ ,רעדירב עדייב יד ןעמ טָאה גָאט ַא םענייא ןיא

 ןסירָאמ ,טעב ןיא ןימייה .זַאנ ןופ טקיטשרעד ,טיוט גנוניואוו רעייז ןיא ןענופ

 ןיא טרעמאלקעגנייא ןעוועג זיא עמַאמ-עטאט ןייז ןופ דליב סָאד .ליד ןפיוא
 .ץרַאה ןייז וצ טקירדענוצ ,טנעה ענייז



 |ד ל א ו מ ש
 1898 ןיא ןריובעג

 1915 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 יּפיסיסימ ,ןגערב ענייד ייב

 ןעמוקעג לָאמַא ךיא ןיב יּפיסיסימ ןופ גערב םייי}

 - ןשַאט עקידייל ןוא ,ךיש ענעּפָא טימ ,רעצ םענעטלַאהַאב טימ

 .ןקָארשעצ ,ענעּפָא ןגיוא טימ ,רעטלגָאוװרַאפ ַא

 ,ןשאוועג דמעה ןיימ ,ןדָאבעג בייל ןיימ ךיא בָאה טרָאד

 ןקָאז עטלַא עניימ ןעננַאהעגפיוא ןוא

 .עברעוו רעקידנענייוו ַא ףיוא

 ,ןסעזעג לָאמַא ךיא ןיב יּפיסיסימ ךייט םעד ייב

 .רעפַאלב א ,רעטרעטַאמרַאפ א

 ,ןעוועג טסבראה זיא'ס

 רעסַאוו ןופ ךַאלפ-לגיּפש ןפיוא ןוא

 ןעזרעד לָאמאטימ ךיא בָאה

 ,םינּפ ןסקָאװַאב ןיימ

 ,ּפָאק ןקידנניוו ןיימ ןוא

 .עברעוו עקידנענייוו א יו

 .ןסעזעג לָאמַא ךיא ןיב ,יּפיסיסימ ,ןגערב ענייד ייב

 .טעּפש-טנוװָא ןוא ,ןעוועג טסברַאה זיא'ס

 ,טנערבעג ןַאד ברעמ רעד טָאה תופירש-ןברַאפ ןביז טימ

 ,טנעקרעד ךימ וטסָאה טלָאמעד ןוא

 ,טדערעג רימ וצ וטסָאה ץירַאה ןגייא ןיימ יו ןוא

 ,םנייוועג ןוא ,טלמַאטשעג ןוא ,ןגיוושעג

 טנעיילעג ריד רַאפ ךיא בָאה טרָאד ןוא

 .געט עניימ עלא ןופ הליגמ יד

 ,קעװַא ריד ןופ ןיב ךיא ןעוו ןוא
 ןבילבעג ץראה ןיימ טרָאד זיא
 .עברעוו רעקידנענייוו א ףיוא ןעגנעה
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 גרעב ףיוא יינש

 -רָאמרַאמ ןסייוו-רָאלק ןופ עטקאהענ ,ןעלּפמעט עקילייה ןייק טינ
 0 ,עטברַאקעג ןטנעמַאנרַא ,עטצינשעג ןסמיזעג טימ
 ;למיה םוצ ןכעטש ןוא ןרַאּפש סָאװ ,ןציּפש ןוא רעכעד םימ

 ,לָאטשירק ןרָאלק ןופ ןפילשעג ,עטניישעצ רעטצנעפ טימ

 -- רעמיש ןסייוו-יולב טימ ןצילכ סָאװ

 .גרעב .יד ףיוא יינש רָאנ

 ,סעילַאװכ עקימיוש עקיזיר ףיוא ןפיש-לגעז עסייוו ןייק טינ
 ץעּפָארטסַאטַאק-טלעװ ַא ןיא םערוטש טימ ןבָאה סָאוװ
 טרעדיילשעג למיה םוצ עפיט ןטנורנּפָא ןופ
 .ןבילבעג ןְריורְפרַאְפ ןטימ ןיא ןוא
 ,גרעב ןענייז סָאד
 .גרעב יד ףיוא יינש ןוא

 ,ןטכַאלש עשידלעה ןופ טרעטשעצ ,טָאמש עכעלגינעק עסייוו ןייק טינ

 הפירש ענעזנַארב ַא יו ןטייוו ןופ טרעקַאלּפ סָאװ

 .ןוזרעטניוו רעקידרעייפ ַא ןופ סנקלָאװ עקידנעמַאלּפ רעטנוא

 ןצאלַאּפ עבורח עסייוו ףיוא

 ,ןטנעמונָאמ עטקעלפַאב-טולב

 ,םימלצ ענעלאפעצ ןופ שעמ רעטצירּפשעצ

 ןלָאּפוק ענרעּפוק עטלאק

 ,סמערוט ענעכַארבעצ עטצינשעג-רָאמרַאמ ףיוא

 ..גרעב ןענייז סָאד !ןיינ ,ָא
 ,ןסקָאװעגנעמַאזוצ--,ןסָאלשעגנעמַאזוצ
 ,ייר א ךָאנ ייר ַא ,גרַאב א ףיוא גרַאב א
 -+  ;םורַא ןוא םורָא
 * ,טלעוו רעד םףיוא ןוז ַא ןוא
 ,טילג ןוא טרעטיול ןוא טקיטכיל סָאװ
 ,טימ רעד ןיא ךיא ןוא
 .גרעב יד ףיוא יינש ןוא
 ! רעב יד ףיוא יינש ,ָא
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 לנָאװ ןיימ ןיא

 ,גרעב ןופ דנַאר םייב
 ,ןגעוו-ןזלעפ עלעקנוט ךרוד
 -- ןעננַאנעג קידלקַאװ טכאנ ַא ךיא ןיב
 ,לגָאװ ןיימ ןיא
 .ןעוועג טסברַאה רעטעּפש זיא'ס

 ,גנַאגנגער ןוא טלעק
 ,יַאוועג-טניוו
 .לגָאװ ןוא

 עקיטסָארפ ןטניוו ןופ רעמָאי רעצרַאװש
 ,םיוארָאפ טגָאיעג ךימ ןבָאה
 ,קירוצ ךימ ןבירטעג
 .ןייבעג ןיימ טקיטייוועג ןוא ןסירעג

 : םיצולּפ ןוא
 שינרעטצניפ רעטנעָאנ רעד ךרוד

 -- ןייש א ןָאטעג לעה ַא טָאה
 .עטַאכ ַא

 .רעטצנעפ םוצ ןלַאפענוצ ךיא ןיב

 : קינייװעניא
 .רעייפ םערַאוװ ַא ,ןוויוא ןַא
 .ךעלּפעט ענרעזייא ןופ ערַאּפ עטַאז ַא

 .ענעשעמ 8 ןַאפ א

 : שיט םייב

 -- רעדניק ,בייוו ןוא ןַאמ

 .ךעלּפעק עדנָאלב ייווצ

 ,טילנַאב ןעלכיימש טימ ,דייר ןוא

 ,ריט םוצ ןלַאפעגוצ ךיא ןיב

 -- לגיר םעד טרירעגנָא ךיא בָאה
 .ןעגנאגעגקעװַא ןוא

 : טינ ןסייוו ייז

 ,שטנעמ א םוא-טלגָאװ ןסיורד ןיא

 ;ענױזַא געט ןופ טסַאל םימ ,רענעבירטעג ַא

 ,עטרעטלערַאפ ,ענעגנַאגרַאּפ גנַאל ןיוש געט

 ;ענייז רעדיילק יד יו

 ,ענעשעק ןייז ןיא ןזרעפ יד יו
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 ,ןסירעצ ןוא טשטיינקעצ
 .טינ ןסייוו ייז
 ,ןגעלעג םי רעד זיא ןטנוא
 ,טנורגּפָא ןופ ךיז ןסירעג ןוא טעווערעג
 .ןגערב עלַא ןסיבעג םיוש ןסייוו טימ

 ןטעוליס עקיטכַאנ

 ,עמערַא ךעלקנעש ןיא
 עטאברָאה ןוא עטמירקעגסיוא ךעלזייה טימ ,עטלַא ךעלסעג ןבענ
 .ןייוו ןקידנשָארג טימ לָאמַא ךָאנ רעיורט םעד ןיוש ןעמ טקנירטרַאפ
 ,עטַאז ןביז יד ןיוש ןסערפ ןרָאי ערַאד ןביז
 .ןייּפ רעקידנעשזירג רערעיוז ןימ אזַא טימ

 עמערָא ךעלסעג ןיא
 ןענַאּפש עליטש ערעווש ןּפעלש ןוא עטלגָאװרַאפ םוא ןעלדנַאוװ
 ,רעגערט-ןסַאג עטלַא יו עטרעטַאמעגסיוא ,עגנוי-םינקז
 ,ןענַאמוט עקיטכאנ-רעבמעצעד ןיא טלקיוועגנייא
 .רעגעלטכַאנ לקיטש ַא שינרעטצניפ רעד ןיא ןכוז ןוא

 -- שינרעטצניפ רעד ןיא
 ,סעטַאכ עטלַא םורא עמערונעגנייא ,ךעלסעג-רעטניה ןיא
 ; טיוק טימ ןוא גרַאז טימ עטרימשרַאפ ,עטשטיינקעצ רעדיילק ןוא רעמינּפ
 -- סעטַאמש טימ עטקעטשרַאפ ,עקיטסָארּפ רעטצנעפ ,ערעטצניפ רעטצנעפ ייב
 .םיונ ןופ ןוא גיז ןופ ןטסַאל טימ רעגערט ,ענעפעגראפ-ירפ ,ןשטנעמ

 ,ןטעוליס עקיטכַאנ

 ,ןטלעצעג ענעלאפעצ:-בלַאה -- ,ןטלַאטשענ ץעזָאלמייה

 ,ןלעווש ,ןרימ ןבענ ענעּפָאלשרַאפ ךיז ןרַאש

 ?ןטלעש רעדָא ןטעב : ןעלמַאטש ןּפיל ,ןכוז ןגיױא

 ,ןלעטָאה ענעטכױלַאב ןוא עטייוו וצ עקיטשרָאד ןקילב טימ

 ּפמַאל-ןסַאג ןלעקנוט ַא ייב
 .יינש רעד טלַאפ םיא רעביא ןוא ,שטנעמ ַא טרַאּפשעגנָא טייטש
 ,ןייטש ָאד רענעטָאשרַאפ א ןיוש רע טעװ ױזַא ,סיוא ךיז טכַאד סע
 -- יירשעג רענעריורפרַאפ א יוװ ,םענעּפָא ןַא ליומ ַא טימ
 .ןייגעצ טעוו יינש רעד זיב ,ןעמוק טעוװ רעמוז רעד זיב ,גנַאל רעטניוו א

 לקנעש-רעלעק א ןופ
 ,לגרָא ןטלַא ןַא ןופ רעמָאי רעד טרעװַאשזרַאפ-קירעזיײה טעּפירכ
 ; ןגעז עּפמעט טימ יו טעשזירג ןוא ,גנַאל טרעמָאי ןוא קנַארק טעּפירכ
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 ,לגרָאג םייב קירמש ףיוא טגנעה סָאװ ,ססוג ַא ןופ רעמָאי רעקידלכרָאכ רעד יו
 .ןגעוו עקיטכַאנ רעביא ,ןסַאג ערעטצניפ רעביא ןלַאּפרַאפ טרעוו ןוא טנייוו ,טקעוו ןוא

 ןרָאדירַאק עלעקנומ ןופ
 : טכַאדרַאפ טימ רעייגייברַאפ עקינײלַא ףיוא ייז ןקוק
 ; טנוה רעזַאלמייה ַא ,טלַאטשעג קידרעקיוה ַא ,סיפ עקידלקַאװ ייווצ
 ,טכאנ רעד ןיא טרעווילגרַאפ סעילוק ףיוא שטנעמ א ,יײברַאּפ קידנלייא סענָאנ ייווצ
 ,דנואוו עטצוּפעגסיוא רעייא --- ךיש ןוא לטנַאמ טימ --- ךיא ןוא ,ױרפ-ןסַאג עטלַא ןַא

 ,טנארפ רעכייר רעד טינ ןיב/כ
 ,ןשַארג עקידנצנַאלנ ןליײטרעדנַאנַאפ ךייא וצ טמוק סָאװ
 ,טננעג רעדנַא ןַא ןיא טייקמערָא עקידבוט-םוי עווַארּפ ךיא

 ,ןשָאלראפ לָאמַא ךיוא טרעוו גנונעפָאה ןופ םַאלפ ןיימ רָאנ
 ,טננער ןוא טציילפ רימ רעביא גנולפייווצראפ ןעוו

 ! ןלַאטרַאװק עמערָא

 ךייטמ ןקידנעמַארטש ןרָאלק א ךָאנ ןצכעל סע יו

 -- ןעמוג ןוא גנוצ יד רערעדנאוו-רבדמ ןטנערברַאפדןוז םייב

 ,ךייא טימ ןייז וצ שינעקנעב עקידננָאנ ןימ ַאזַא טפָא ךימ טיצ

 .ןעמוקעג לָאמא ךָאנ טנייה ךיא ןיב

 עפש ןופ דנַאל ןיא --- קריוק .פ



 ןַאמרעסאוו המלש
 1898 ןיא ןריובעג

 1922 ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג

 ּפאש םייב ירפ קיטנַאמ

 "עג ךיז טָאה ןרעיומ עקידמערוט רעקרָאידינ יד רעביא .ירפ קיטנָא |)

 רעטצנעפ ןדנוצעג טָאה ןוז ערעטמיול ַא ,למיה-ננילידפ רעדלימ ַא טיירּפש

 .ילג ןטיור-סייוו ַא טימ סעסיפָא ןוא רעּפעש ןופ

 סעדייבעג יד ןופ ןלייט ערעקירעדינ ץלַא ,ןעמוקעג זיא ןוז יד רעכעה סַאװ

 ןטעברַאפ ןוא ןסַאג יד ןופ סנטָאש עקיטכַאנ יד ןבירטעג ,ןטכױלַאב יז טָאה

 .ימ רעכעלשטנעמ רעקישַאר רעד טימ גָאט םעיינ םעד

 ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ןטפעשעג ןוא ןעקנַאב םורַא ,סנרָאג עקירעדינ ףיוא

 -םרעמע ןוא ןטשרַאב ,ןעלטרַאג-גנעה ערעייז טימ רעשאוו-רעטצנעפ ןזייווַאב

 ןוא ענעשעמ יד טצוּפעג קיסיילפ ןבָאה סעדייבעג ןופ סרענידַאב יד .רעסַאװ

 רַאפ טכַאמעג טיירג -- ,ןריט ענרעזעלג יד ןופ ןעמַאר ןוא סעקמאילק ענלקינ

 .ןײרַא רעּפעש יד ןיא ןשטנעמ ןופ לייאעג םעד

 -נָא ןרעיוא ןוא ןניוא ;רעלדעּפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןרַאוטַארט יד הוא

 ןשיווצ רָאנ .ךיז ןזייװַאב ןקידמיצולּפ סנַאמסילַאּפ ןופ רַאּפעג רעד וצ טציּפשעג |

 ןבָאה ייז סָאװ ,תואיצמ עפסיורג יד ןגעוו ןסיוו לייוורעד ייז ןזָאל ףיול ןוא יימש

 ,רעדמעה ,ןקָאז ,ךעלרעפעמ ריזַאר -- !רעלענש טפיוק זיא ."טנייה זיולב

 !תואיצמ ,"סנעגרַאב , טּפַאכ -- ,סעקרעשטַאּפ ,ךעלכיטזזָאנ ,סמעריש

 -ָאמַאטױא-טסַאל ןופ שיורעג םעד טימ סיוא ךיז ןשימ סעמאלקער ערעייז

 ןוא ןקעטש סרעלטעב ןדנילב ןופ ּפַאלקעג ,ךעלעגעוו-ּפוטש ,סיסקַאט ,ןליב

 .םיעוובָאס יד ןופ ןעמָארטש עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ טָארט-ןפַאמ

 ַא ףיוא טציז רעסערּפ-פקואלק "רעטנירגענסיוא  טייצ רעד רַאֿפ רעד

 ײלרעלַא ךיז ןעניפעג שיוק-למערק ןייז ןיא .עדייבעג ַא ןבעל ּפמַאּפ-רעסַאװ

 -יעג ,סרעמעה ,ךעלסיפ-"טנטעּפ, ,ןעלדָאנ ,ןטוהרעגניפ : ןגייצעג עשרעדיינש

 .קיצניוו ןעמוק םינוק .םרעסערּפ רַאפ (ןעמָאוװש-םי) סעשזדנַאּפס ןוא םעשזד

 ןשטנעמ עקילייא יד ןלעוו דלַאב :טכַארטרַאפ ןענייז ןניוא עקיטעמוא ענייז

 טעוװ רע ןוא ,רעקיאור -- סַאג יד ,ןטעברא ערעייז ייב רעּפעש יד ןיא ןייז

 שיט ןייק וצ טָאה רענייק ןעמעוו ,חרוא רעקירעביא ןַא יו ,ןיילַא ןביילב

 .ןטעברַאפ טשינ

 ןופ גנַאגניירַא ןרַאפ ,רעפערּפ-סקואלק "ןטנידענסיוא, םעד רעביאנגעק

 םעלייצ רעפיורג רעד .עוטַאטס ַא יוװ קיאור ,ענַאנ ַא םורפ טיימש ריט ַא
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 יז סָאװ ,עקשוּפ רענרעכעלב רעד זיב טכיירג רעדיילק עצרַאוװש עריא ףיוא

 .עקיטפרעדאבטיונ רַאֿפ הבדנ א ףיוא ןדײשַאב טרָאװ ןוא ,טנַאה ןיא טלַאה

 סָאװ ,ןניוא עריא ףיוא ןטכייל ,עקשוּפ רעד ןיא עבטמ ַא ןופ פאלק ןדעי ןופ

 םיוז ןסייוו א סיוא טלייט סָאװ ,ךוטּפָאק ןצראווש ןופ סױרַא םיוק ךיז ןעעז

 | .גנושטנעב טימ ןטכייל ייז ; םינּפ ריא םורַא

 -מַאז ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ,טקנוּפ ןטסמעראװ ןפיוא ,עדייבעג רעד ןבעל

 -ץנ ,טסירגנַאב ךיז ןבָאה ייז ."ּפַאש דעטימיל .ג ןוא .ג, ןופ רעמעברַא יד ןעל

 סָאװ ,םעברא-ךָאוװ רעיינ רעד ןופ ןוא געטדור ייווצ ענעגנַאגרַאפ יד ןופ טדער

 סָאװ ,ןליפעג יד ןבעגרעביא טריבורּפ טָאה לייט .ןבײהנָא דלַאב ךיז ףרַאד

 -ץגייא ןייז ףיוא רעדעי ,ייז ןיא טקעוועגפיוא טָאה ןגרָאמירּפ-גנילירפ רעד

 .ןפוא םענ

 ןיבמ א -- :ןפורעגסיוא טָאה ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא רעפערּפ ַא ,ריאמ -

 ,שוילעּפַאק םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע -- ?ןגרָאמירפ םענעדלָאג םעד ףיוא

 סָאד טדנעוועג ןוא רָאה עכעליורנ-ץראוװש טימ ּפָאק ןטזיױלבטנַא םעד ןסיררַאפ

 ,םעראוװ ,ןוז עקיטכיל ,אנ -- ! "היחמַא'ס, ןופ ענימ א טימ ןוז רעד וצ םינּפ

 ,ןײרַא-ּפַאש ןיא קירוצ יינ ךיא רעדייא ןעיירפנָא ךיז רימָאל .לטרעצ ,טעלג

 עשימעכ טימ טשימעג ,ערַאּפ עסייה יד ןזייאסערּפ ןופ ןעמעטָא לעוװ ךיא ואוו

 .תורוחס יד ןופ ןבהַאפ

 -נָא טָאה לכיימש רענעדירפוצ ַא ןוא ,ןגיוא יד טערומשזרַאפ טָאה רע

 -עג זיא רע .ליומ םעד םורַא ןוא ןקַאב ענייז ףיוא ןשטיינק עפיט יד טליפעג

 ךיז טלָאװ רע יוו ,טייז ַא ףיוא סָאװטע ןגיובעג ּפָאק םעד ,ליטש ןענַאטש

 ,רעדלעפ עטייוו ןופ טמוק סָאװ ,עמיטש רעקידתודוס רעביל ַא וצ טרעהעגנייא

 ןסאג עקידלמוט יד ךרוד םיא וצ ךיז טסייר ,רעדנעל ןוא םימי רעביא ,רעדלעוו

 ,תוחיר עשירפ רימ ןעגנערב ייז ,ךעלטניוו-גנילירפ ,ָא -- . . . ןוא קרָאידוינ ןופ

 !עיבַארַאסעב ןיא למטעטש ןטלַא ןיימ ןופ יו

 "ןירעשיניפ , א יסעב טָאה -- ,רעדלעפ ןוא ןכייט ןופ יוו ,תוחיר ,ָאי ---

 א ןניוא עטכַארטרַאפ דימת ריא ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה דלַאב ןוא ,ןבעגעגוצ

 םײלנַאב ןענייז עכלעוו ,דייר ענענייא עריא ףיוא גנושַאררעביא ןופ ץנַאלג

 א טימ טקידנערַאפ ןוא רעטכעלעג םענעפלָאהַאבמוא ןצרוק ַא טימ ןרָאװעג

 רעטיור טימ ףרַאד ,רָאי קיצפופ רעבירַא םיוק ,יז סָאװ ,ץפיז ןטקיטשרעד

 ןלָאז .שינרעגרעיּפַאש ןופ ןעמוק םָאוו ,ןשטיינק-טכיזעג ןרימשרַאפ ברַאֿפ

 ןמולב עטכַאקעגרעביא לָאמ רעטנזיוט ןופ םינמיס יד ןקרעמַאב טשינ ןשטנעמ

 -רַאפ וצ ידכ ,ינעּפ רעבלַאה ַא רַאפ ,ינעּפ ַא רַאפ ןַאמרָאפ ןטימ שינעגניד ןופ

 סע סָאװ ,דנואוו ענעפָא יד ןלעטשרַאפ ןברַאפ יד ןלָאז .הנויח ףיוא ןעניד

 ."ןטכַאלש יד ןיא ןרָאװעגנ ן ר יול ר א פ ןוז, :העידי יד ןסירענפיוא טָאה

 א ּפָא ןקעד ייז ,םינּפ ריא ןופ ןברַאפ יד ןרערט יד ןשאוו טעברא רעד ייב

 -ץגנייא ןטרָאד ןרעוו ןוא ןשטיינק עיינ סיוא ןברַאק ,טיוה עכעלנירג-טַאמ

 ןפיוא :םוטעמוא דניק ריא יז טכוז ןגיוא עריא ןופ לּפענ ןכרוד . ...טּפַאז

 -ןלּפ טָאה יז ...ןוא רעדלעפ עטייוו ףיוא ךעלגרעב ןשיווצ ,םי ןופ טנורנּפָא
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 : גנוקרעמַאב ַא טימ ץפיז ןטקיטשרעד ריא ןכַאמ וצ טשינוצ טריבורּפ םיצ

 -לעפ ,ןכייט ...ּפָאק םעד ןעיירדרַאפ וצ עבמ ַא טָאה ,גנילירפ ,טע ---

 .!ךיז טכאד סע סָאװ עלַאמ ,ונ ...רעד

 רעד -- ךָאנ ךיא יײטשרַאפ ,ןכייט ,אלימ !רָאלק ריא טדער טציא ---

 טנייל סָאד ,טייז רעטייווצ רעד ןופ רעוויר-טסיא רעד ,טייז ןייא ןופ ןַאסדָאה

 ןשיווצ קרָאי-רינ ןייק רעדלעפ ןופ תוחיר ןעמוק יו רעבָא ,לכש ןפיוא ךיז

 ןופ (רעדיינשוצ) "רעטַאק , א ,ירעה טרעדיוורעד טָאה -- ?ןרעיומ עכיוה יד

 ןדנור ןייז ףיוא גרָאז ןופ ןטָאש ןקידנעטש ַא טימ ,קיצרעפ ןוא עכעלטע רָאי ַא

 ןטייצ ערעסעב ןופ ץכעביילברעביא ןַא -- ךעלעסנָאװ עדנַאלב טימ םינּפ

 -ּפָא ךעלעסנָאװ יד ןענייז טנייח .בַאשזד ןקידנעטש א טָאהעג טָאה רע ןעוו

 םיא טינ ןעמ ; טקידיײלַאב טרעוו רע סָאװ ,םעד ןופ ךעלקנערק ןוא טזָאלעג

 ןופ סָאבעלַאב םעד טעװעטַארעגפױרַא ,טכַאמעג קיטרַאפ .רעּפעש ןיא "געש

 -ַאב םעד ןקוק רעדיוו ןוא ןעגנאגעג רעטייוו ןוא טקַאּפעגניײא זיא ,טפַאשגנע

 ןיב'כ ?ץעגרע טנערב סע ,ונ --- .ןײרַא טנעה יד ןיא ןַאינוי רעד ןופ ןטמַא

 ,ןטַאנָאמ עכעלטע ענייש ןיוש ָאד טעברַא רע שטָאכ ןוא . . . ןשעל וצ טיירג

 .ןגרָאמ ןמימ רעכיז טשינ זיא ןוא (קיליײווטייצ) "ירערָאּפמעט, ץ'לא ךָאנ זיא

 ,ןגרָאמ ןטימ רעכיז טשינ זיא רע סָאװ ,ּפַאש ןופ ןשטנעמ יד ןנָאז ,רַאפרעד

 ,רעדיוורעד ןרעדעי ןייז וצ האנה טָאה ןוא טרעטיברַאפ רע זיא

 -לע םעד ןסָארדרַאפ ןבָאה ,רוטַאנ רעד ןופ חוכ םעּד ןגעק תונעט ענייז

 רעד ףיוא עלעביוטש ןייק ןלַאפ טשינ טזָאל רעכלעוו ,יאול ,רָאטיערעּפָא ןרעט

 ןכיימ ,רעדלעוו רעדלעפ יד, זַא ,לָאמטּפָא טגָאז ןיילַא רע יו ,לייוו ,רוטַאנ

 --- סָאב ןופ ,ּפַאש ןופ ,טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןפורעג לָאמעלַא םיא ןבָאה ---

 ' .. .רעמרַאֿפ א רעוו ןוא רוטַאנ רעיירפ רעד ףיוא רימ וצ םוק

 -רַאפ טשינ ריא טעוו רימ --- יירעדערעגנ רעייא ןטרָאד רימ גיוט סָאװ --

 ןיא ןיינוצקירוצ שינעמוקּפָא סיורג ַא זיא ,קיטנוז ןוא תכש ךָאנ .ןייצ יד ןדער
 טָאה סָאװ ,"רָאטיערעּפָא, ןַא טהנעטעג קידלודעגמוא טָאה -- ! ןיירַאיּפַאש
 .טקנוּפ םוצ ןדער וצ ביל

 : ןעמיטש עכעלטע ךיז ןרעה סע .ךיז טרעסערגרַאפ רעטעברַא ןופ דָאר רעד
 ! גָאט רעטסגרע רעד זיא קיטנָאמ .טכערעג זיא רע --

 ? קיטנַָאמ א ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ---

 ! ןײרַא- ּפַאש ןיא ןײגוצפרַא טשינ ךיז טסולג ,ייא ---
 ןיײגפורַא סָאד ןגױצעגּפָא עלַא ייז ןבָאה ,םולשַאב ןטמיטשַאב ַא ןָא ןוא

 -זער רעטסימ ןעמוקנָא ןעזרעד טָאה ןעמ ןעוו טשרע .טונימ רעטצעל רעד זיב
 :ןפורעגסיוא רע טָאה ,ןקינ

 -וצפיורַא טייצ זיא'ס זַא ,ןמיס א זיא ,ָאד ןיוש זיא עדייז רעד זַא ,ונ --
 , ןײרַא-ּפַאש ןיא ןייג



 |יל טיי צ | ר ה א
 1898 ןיא ןריובעג

 1938 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 עיגעלע

 ןדרָאקַא עשילָאכנאלעמ ןעשזדנַאלב ליט)
 ןידרָאג בקעי טָאה לָאמַא ואוו ,ןסַאג ףיוא
 .ןקעטש-ןוא-דרָאב טימ טרידָארַאּפ
 ייוו טשינרָאג םענייק טוט ייװדָארב טסיוו ףיוא ,טסיא ףיוא
 .ןקעוו טשינרָאג ןקעטש ןייק ןיוש םעוו'פ ןוא

 ,ןענַאפַאמַארג יד טלעוו רעד ףיוא ךיוא ָאטשינ

 ןעמַארג יד ןתוכפתשהפסיוא ןגעלפ סָאװ

 "ןעמאמ רעד עלעווירב א, ןופ

 ןענהָאק רעטסימ וצ זיא עמַאמ יד ,ָא

 -- קנַארק ןוא טלַא ןעמוקעג

 גנַאל ירעטעמעס רעד ףיוא ןיוש טניל ןוא

 .ןעמאזוצ ךַארּפש-עמַאמ רעד טימ

 עינעלע רעקרָאיוינ

 םינקז-בשומ םעד ײברַאפ לָאמַא יינ ךיא
 ,ןסיורד עלַא ייז עז ןוא ,ןטנוָא עסייח ןיא

 ,גָאמ ןקידנברַאמש א וצ םינּפ ןטימ טצעזעגסיוא

 ,רוד ַא ןופ גרַאװכָארב ,סעמַאמ-עטַאט עטלַא יד

 ענענייא רעטכעט ןוא ןיז סָאװ ,סריל עליטש יד

 רעבימש עכייר ןופ טלעטשעגסיורַא ייז ןבָאה

 ,לבעמ רעקיטש עטלַא יו

 -- םיומ ןפיוא ןטראוו ױזַא ייז עז ךיא

 ,ךעלכיטיּפָאק עקידעבָאב ןוא ,דרעב עקיטעמואדזָאלפליה טימ

 ,טנַאה רעמרַאדעצ רעד ןיא טַאלב שידיי א טימ רעוו

 ,רעגניפ יד ןשיוװצ טנייוו סָאװ ,למיליהת א טימ רעוו

 ,ןיילא ךימ ןעמ טָאה סָאד זַא ,ךיא סייוו טלָאמעד ןוא

 ,ןזרעפ עניימ ןופ ךַארּפש עקידנברַאטש יד ןוא ךימ
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 וי 4

 סױרַא בוטש ןופ טלעטשענסױרַא ןוא ןעמונעג
 לטשער טרעגלַאוורַאפ ַא ,לבעמ קיטש טלַא ןא יוו

 יז ןבָאה םישרוי עריא סָאװ ,טלעוו ַא ןופ
 .טשינרָאנ ןופ דש םוצ טפיוקרַאפ
 יז ןשיווצ ךיא ץיז טּפשמרַאפ : סייוו'כ ןוא
 ,םענייאניא ייז טימ טיוט ףיוא טרַאװ ןוא
 .םינקז יד ןוא תונקז יד

 יטעניסניס ןיא טייהדניק ןוא טיוט

 ,ןסירג טייהדניק ךיד טזָא?
 : ןסיוו ,רעדורב ,וטסלָאז
 ,בױהנָא םעד ףוס רעד טכוז'ס
 .ןסילש ךיז זיירק רעד ליוו'ס

 טייהדניק ןוא טוט ןענייז'ס

 ; ןעמַאמ ןייא ןופ רעדניק
 טייהדניוװשרַאפ ןוא בױהנָא
 .ןעמאזוצ ןייז ןליוו

 .ימעניסניס ןיא םיבורק ייב
 .ךיק ןיא שימ םייב טציז עמ
 ,לעמַאה ןיא ןיב ךיא :עז טשרע
 .ךיש עשרעדניק עניילק גָארט
 ץאק ענעדלָאג עליופ ַא יו
 --- לקנעב ןפיוא ןוז יד טגיל
 ! ימעניסניס ןיא לעמָאה

 ,טערַאּפ סעבלוב לסיש סָאד
 .עטעפ ןעקניוו ןניוא-ךיוי
 ןסייוו םעד לכיט-ּפָאק ןיא

 טדער ןוא הבורק ןיימ טציז
 ,ןסייר ןופ לוק ַא טימ
 ןעבָאב ןיימ ןופ לוק א טימ
 .ןעמַאמ ןיימ ןופ לוק א טימ

 ץאק ענעדלָאנ עליופ יד

 ןעמאלפ ןיא לקנעב ןפיוא טניל
 ,ןעמַאטש יז טוט לעמָאה ןופ

 .ץאק ענעדלָאג יד --- ןוז יד

 יז זיא ןעננורּפשעגרעבירא

 .ןעמי ןוא ןרָאי רעביא

 .םולּפ ַא רעביא יו ױזַא

 -- טייהדניק יד טנַאו רעד ייב טציז'פ ןוא

 ,םיומ רעד ןיירַא טעוו דלַאג ןוא

 רעווקס ןָאטננישַאװ םףיוא קיטנוװ

 -- ץמַאנַאּפ ַא ןיא יקנעי רעפייטש א
 ,עמַאד ַא ,לטניה ריא םימ ,טייז ןייז ייב ןוא
 .םיפ עכיוה ףיוא שיטעקָאק ךיז טניוו סָאװ

 רעגענ רערעטצניפ רעטנגַארקַאב-קנאלב א
 ,ץַאל ןיא זיור א טימ
 ,ךיש עלענ ןוא ןלירב עלעקנוט

 -- ץַאק עקנַאלש ַא -- עטרעגענ עגנוי ַא ןוא

 .ךינ ןוא ךיוה ןשיולּפ ,קנַאב ַא ףיוא ןציז
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 .רַאק ןיא קינייוװניא טציז רעפָאש רעד

 .ָאידַאר'ס טליּפש ראק ןיא

 .םאלב א טנעייל רע

 -- עביל ןופ םיא טגניז ןירענניז א

 עמכישעג יד טזעל רע .טשינ טרעה רע רָאנ

 ,טָאטש א סעּפע ןיא דרָאמ ןטסיינ םעד ןופ

 לעטַאה ןטנעָאנ ןופ רעטרָאּפ רעד

 לעינַאמערעצ ,קידנעטמש יו רעמ ,טייטש

 ,טנַאגעלע סרעדנוזַאב רָאנ ןוא

 ,דנַאל שיטַאזקע ןַא ןופ רעטסינימ השעמ

 רעיוא ןיא גניר ַא טימ ןיטַאלומ עמכַארטרַאפ ַא
 זָאנ ןופ ךיור טזָאל ,רַאגיצ ַא טרעכיור
 ,רעיורט טימ לופ זיא ןוא

 טאלב שידיי ַא רעביא טלמערד סע
 .ןלוקַאּפש ןיא הנקז עניילק ַא

 .יאמ זיא'ס .קיטנוז זיא'ס

 .רעווקס ןָאמננישַאו ןיא ךעלרָאּפ ףיוא ךעלרָאּפ

 םופ רענעטינשענּפָא ןַא טימ לדיימ ַא

 .סעילוק ףיוא ןריצַאּפש טייג

 ,וויירד דייסרעוויר וצ טייג סָאװ ,סָאב רעד

 טציז ןעמ ,טקַאּפעג זיא

 ,םרָאּפטַאלּפ רעטשרעביוא רענעּפָא רעד ףיוא

 ,ףייר ןוא קיסייווש ,ךעלדיימ עטצוּפעגסיױא

 טצילב ננוי-רענענ א

 .ןעלסייוו ןופ ןעלסיש עלופ טימ

 .םרָאפ רעלופ ןיא זיא טלעוו סטָאנ

 .יַאמ זיא'ס .קיטנוז זיא'ס
 .רעווקס ןָאטגנישאו ףיוא ןעלגייפ ןוא ךעלרַאּפ
 -- ייברעד ָאד זיא ןילמייצ ןרהא ךיוא
 ,רעמ רעד זיא םיא םימ סָאװ ,סייוו רעוו
 - -- ייברעד ָאד זיא רֶע ךיוא
 ? רעהַא טּפיוהרעביא רֶע טמוק יוו
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 .ןריולרַאפ טלעוו ַא ,טַאהעג רע טָאה טלעוו א
 .ןליוהרַאפ -- געוו ןייז

 ,טרָאוװ א םיא רַאפ טצנַאט סע

 ,דרָאמ ןופ ןעמאלפ טימ טליהעגמורַא

 ; דרָאקַא ןַא ,לַאנגיס ַא

 .ןליוּפ
1842 

 יזריושזד-וינ טַאטש ןיא זיוה-דנַאל ַא

 ,עלַאער סָאד זיא לאערמוא יוו
 ,ריפ קיצרעפ טרעדנוה ןצניינ ןיא בוא
 ,עלַא ןטלעוו יד טקעדַאב שא-הפרש ןעוו

 ריט ַא ןענעפע ךיא ןָאק
 םיוט ןקיטולב םענעגייא ןיימ ןופ ןוא
 עלאכראירטאּפ-בלַאה ןטייצ ןופ זיוה ַא ןיא ןפױלטנַא
 | .סקעז טרעדנוה ןצכַא ןיא טיובעג
 ,ןרעמיצ ךרוד ןענַאּפש ךיז ןזָאל ןוא --- ןפױלטנַא
 טליּפשעג ןשטנעמ ןבָאה רימ רַאפ תורוד ואוו
 .סםקערש רעד ,סגנונעּפָאה רעד ,סהוואת רעד ןליּפש יד

 .ןעמולב ןוא רעמיוב ןשיווצ זיוה א

 רעמוז ןקיבלעז םוצ

 .רימ רַאפ תורוד טקוקענסױרַא ןגיוא ןכָאה

 ,קערש ןוא גנונעפָאה ןוא הוואת ןענייז קעווַא
 רעמוז רעקיבלעז רעד רָאנ

 .רילָאק ןעיולב טימ למיה ןקיבלעז םעד טברַאֿפ

 ,ןעניב ןופ טרעגַאלַאב

 ,ןסקיוועג ןסיורד ךיז ןניוו

 ,ןענימאק עליטש ייב ,קינייוװעניא ןוא

 .ןסקיב עשיטייצרַאפ ןעלמירד

 לעטשעג ַא .ּפָאט א -- ןומדק רעצרַאוװש ַא

 ,טנַאה יד רעמ ָאטשינ ןוא -- סקַאלּפ ןעניּפש םוצ

 .ןענוּפשעג טָאה סָאוו

 .טנאוו ןיא ןוויוא רעשידנעלָאה ַא ? ךָאנ סָאװ

 -- ןהאשזד-ימעד רעקיכייב-טיירב רעפיורג ַא

 -- םָאר םיא ןופ ןפיוז ןעמ טגעלפ לָאמַא

 ,טסוּפ ןוא קיצנַאלג טייטש
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 םוהת סטייהנעגנַאגרַאפ רעד
 .ןטנוזַאב םעד סױרַא רעמוז םוצ טצאלג

 ,ןטנוא רעמַאק עסיורג ַא
 ,םיוא יז םעז רעלכייּפש א יו
 לַאמַא ַאד ןעמ טגעלפ ןרַאּפשרַאפ
 .טכענק עקינעּפשרעדיװ

 : טכעלש טשינ זיא גָאטייב
 טרעצנָאק ןסייה םוצ וצ ךיז רעה'כ
 ,דרע רעד ןופ
 ,ךיא ייג רעסַאװ םוצ ןוא
 קרַאטש וצ ּפָאק ןרעביא טּפַאלק ןוז-רעמוז יד ןעוו
 ,רעמַאה םענעדלָאג ןרעווש ריא טימ
 טכענ יד ןיא רָאנ
 ,רעמַאק רעד ןופ ,ןטנוא ןופ יו ךיא רעה
 ,ןעייטש ןכאז עטלַא טרעדנוה ואוו ,טרָאד ןופ
 ןעיירשעג ךיז ןגָארט
 .םכענק עטקינייּפעג ןופ ,טכענק ןופ

 1658 ןופ טמַאטש ,טרָאּפוינ ןיא לוש עשידיי עטסטלע יד



 ׁש יק ה ש מ
 1898 ןיא ןריובעג

 1912 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קרַאּפ רעווקס ןָאטננישַאװ ןיא רעטניוו

 ,רעמייב יד ןופ ןגייווצ עטעקַאנ יד ןקעדַאב ןקעלּפ עקימכיק
 ,ןגייווש םענרָאמרַאמ ןופ קרַאּפ רעד סיוא טקוק רוטּפלוקפ עסייוו ַא יו
 .ןעײלַא עטיירדעג יד ףיוא ןוא קנעב יד ףיוא טור עקידנעלב א םייקליטש ַא
 -- טעטיסרעווינוא רעקרָאידוינ רעד רעצלָאמש ַא טייטש קרַאּפ ןגעקטנַא
 עטרעביושעצ רָאה טימ ןוא קעּפירעכיב טימ ןטנעדוטס --- טלַארּפעגפױא ןריט
 .ןרימ עקידנעיירד יד ךרוד סױרַא ךיז קידנלייא ןזָאל
 רעלטסניק רעזָאלמייה א םעשטרָאקעגנייא טציז קרַאּפ ןיא קנַאב א ןופ גערב ַא ףיוא
 .מייקסייוו רענעטַארמעצ רעד ןיא ןקעלפ יד ףיוא רעצ טימ טקוק ןוא
 . טייחרעמוטש ,ידלאבירַאג דלעה רעד טייטש קרַאּפ ןופ ןטימ ןיא
 ,דייש ןופ דרעווש עזיולב ןייז םיצ ןוא

 ,טייצ-רעטלַאלטימ יד סיוא קירזייה טגנילק ךריק ןָאסדוי רעד ןופ קָאלג רעּפמעט רעד

 טנעה יד ייב טסעפ ךיז ןטלַאה קרַאּפ רעווקס ןָאטגנישַאוו םורַא ןרעיומ יד
 -- שזדעליוו שטענירג ןופ ץנַאט םענעגושמ םעד ,דָאהַארַאק ןיא ,קרַאּפ םורַא ןצנַאט ןוא
 ,ידלַאבירַאג דלעה רעד סיוא טציא טקוק שטנעמדיינש ַא יו

 .יעלאה --- לָאטש.רעמעסעב ןופ דלעה רעד סיוא טעז שטנעמדיינש ַא יו ןוא

 ,רעדיילק עקיברַאפ ןיא ןשטנעמ םורַא ךיז ןעיירד שזדעליוו ןופ ךעלסענ עלָאמש יד ןיא

 / ןעמענ עשילרעטסיוא טימ ןעייּפַאק ןוא ןרעלעק עקיברַאפ ןיא ןוא

 .טָאּפש ןקילַאג טימ -- טלעוו רעד ןופ ןכאל ןוא עטרוכישראפ ,רעלטסניק ןציז

 'טייהרעמוטש ,ידלַאבירַאג דלעה רעד טייטש קרַאּפ ןופ ןטימ ןיא ןוא

 ,דייש ןופ דרעווש עזיולב ןייז טיצ ןוא

 וינעווע רעטפניפ רעטיירב רעד ןופ רעיוט-רעווקס ןָאטגנישַאו םעד ךרוד

 ,ןםובינמַא עקידנרָאנ-ײיװצ ,ענירג יד קרַאּפ ןיא ןיירַא ךעליירפ ךיז ןדיינש

 רעלּפערט עלָאמש יד ןופ ּפָארַא ךיז ןעיירד ןעיורפ ןוא רענעמ ןוא

 ןעילעטא ענעטלַאהַאב ןוא ןעייּפַאק יד ןיא ןדנואושרַאפ ןרעוו ןוא

 .שזדעליוו שטענירג ןלופ-תודוס םעד ןופ
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 ןעײלא קרַאּפ יד ןופ טייקסייוו רעקידנעדנעלב רעד ףיוא

 ,ןסַאּפ עלעקנוט יו טםירט ןגַאז-גיז

 ,ןסַאג עקיטייז יד ןיא ,קרַאּפ םורַא ןקירבַאפ יד ןופ ןוא

 -- ןפור עקיטעמוא ןוא עזָאלמייה ךיז ןגָארט

 ,גָאט םעד ןופ ןייגרַאפ םעד ןַא ןָא ןגָאז ןענעריס

 ,קירוצ ןוא ןיהַא -- קרַאּפ ןיא םוא ןענַאּפש ,עזָאלמייה ,רעלטסניק רָאנ

 ,קילב ןקימעמוא ןַא טימ םוא ןעקנָאלב ,עדימ ,רעטכיד ןוא

 קרַאּפ רעווקס ןָאטננישַאוװ ןופ ןטימ ןיא

 טייהרעמוטש --- ידלַאבירַאנ דלעה רעד טייטש

 ,דייש ןופ דרעווש עזיולב ןייז טיצ ןוא
138 

 קירב עקידנעגנעה יד

 קירב גרובפמַאיליװ ןופ ןדנַאר יד ייב
 ! קירב עקידנעגנעה יד --- ָאהיָאה -- ןליבָאמָאטױא עקיטניוו םטיר ןקימזַאּפס ןיא ךיז ןגָאי

 סמלוג ייווצ עמוטש ןעייטש סרעצנַאּפ ענעלָאטש ןיא

 --- ןייצ ןוא ןטסיופ עטעמעשטראפ טימ ןטלַאה ןוא
 -- ןטעלטַא עשימיור יד ףיול-טעוועג ןפיוא יו

 -- קירב ןופ טייז רעדעי ייב -- קירטש ענעלַאטש יד
 ! קירב עקידנעגנעה יד -- ָאהיָאה

 -- ערעדנַא יד ענייא ךָאנ ןנָאי קירב רעד ןופ טימרעד ןיא
 .ןעײװמַארט עקידנשטשילב ןוא עקידנשטילג ןענַאגַאװ
 ! טנַאה סמלוג םעד ןיא קירטש ענעלָאטש יד ןרעטמיצ סע
 קירוצ ןוא ןיהַא ,עדימ ,ןשטנעמ ךיז ןּפעלש ,ךיוה ,ןביוא רָאנ
 קירב רעקידנעננעה רעביא
 ,קָאלג-רעסַאװ םעד ןופ ןאלג ןקיּפמוטש םוצ ןייא ךיז ןרעה ןוא
 טנורגּפָא ןליטש םעד ןיא טלױהרַאּפ סָאװ
 ,דוס רעקיליורג ַא יו
 ףיט רעלעקנוט רעד ןופ טמוק סָאװ
 ךיור םעד ןוא ףמַאד םעד טימ ףױרַא טקָאל ןוא

 ,ףיש רעמַאזנייא רעד ןופ ףור ןקיטעמוא םעד טימ ןוא
 -- קירוצ ןוא ןיהַא --- ןריולרַאפ טעשזדנָאלב סָאװ
 ! קירב עקידנעגנעה יד -- ָאהיָאה

 .ןפיש-ּפעלש יד ןופ רעזענ עמורק יד ןיא ןשטַאּפ ןרעסַאװ עלעקנוט
 ןשטנעמ עקיאורמוא ןפיול גָאט ןצנַאג ַא ןוא
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 ןשטנעראּפ ענרעזייא יד וצ

 רעטנורַא ייז ןקוק ןטסננַא עמוטש טימ ןוא

 ,ןליבָאמָאטױא עטניײלַאב ןעמולב יד ףיוא

 תונורא עסייוו ןוא עצרַאוװש ןטיילנַאב סָאװ

 .-- ר ךָאנ -- געוו ןטצעל רעייז ףיוא

 ,קירב רעקידנעגנעה רעד רעביא ףיוא םיינ דורענ-ךעמולב ַא ןוא

 רעצ ןעמוטש םעד טימ טשימעג ,ךורענ-ךעמולב ַא

 -- -- -- תונורא עסייוו ןוא עצרַאוװש יד ןופ

 ןפיט עלעקנוט ןענייוו קירב רעקידנעננעה רעד ןופ ןוא

 ןפור עמאזנייא ךיז ןגָארטרעד ןפיש ןופ ןוא

 -- קירטש ענעלָאטש יד ךרוד טמענ רעטיצ ַא ןוא

 -- ןַאלג ןקיּפמוטש ןייז טימ טננילק קָאלג-רעפאוו רעד רָאנ

 - !קירב עקידנעגנעה יד -- ָאהיָאה

 ! קירב עקידנעגנעה יד --- ָאהיַאה
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 טכַאנייב --- לקרױס-סובמַאלָאק

 ײלרעלַא ןשטנעמ ןעמַאזוצ ןעמוק לקריוס סובמָאלַאק ףיוא

 טָאטש ןופ ןלייט עלַא ןופ

 .העש רעקיטכַאנ רעד ןיא סעיסימ ָאד ןעננערב ןוא

 ,טָאנ ןופ רערעטסעל ךיוא ָאד ןייגוצ ןעמוק'ס

 ! טָאּפש -- זיולב ןעננערב סָאװ ,רעקיניצ ןוא

1 

 טיה עטרעיױרטרַאפ טימ לגיופ עצרַאווש יו
 טימרעד ןיא --- ?יײמרַא ןָאשיעװלַאס , יד םוא ָאד ךיז טיירד
 דימ ןוא קידרעפעלש סרעטיימורט ןוא
 ,דיל ַא -- ןָאטָאנָאמ ןוא קירעיורט טגניז ןוא
 .דיי --- ןטקיציירקעג םוצ דיל ַא

 ,טלעג רַאפ "המכח, רעייז ןפיוקרַאפ ָאד ןעמוק "רעסנעלירפ;
 יסיביולג קיביײא יד -- ןעניצידעמ-קייפ ערעייז טימ ּפָא ָאד ןרַאנ "ןרָאסעּפָארּפ , ןוא
 טלעוו יד ןעװעטַאר רָאג ָאד טמוק "יײמרַאזןָאשיעװלַאפ , רעד ןופ "דיומ עקילייח, יד
 .עקידניז יד ,ערעייא המשנ יד ןוא
 ,טדנעלברַאפ יו --- טימרעד ןיא טצנַאמ ןוא טגניז ,עקיניזכַאװש יד ,ַאמערג ןוא
 : טנעה יד טימ טּפַאלק ןוא טעּפוט םורַא םלוע רעד ןוא
 . . . "םוָאה יקָאטנעק דלָא יימ ןיא,
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 ,קרַאּפ לַארטנעצ רעד -- ןירג ןעַאלב ןיא טפָאלש ןגעקטנַא
 ,טנַאו רענרענייטש ןייז רעטניהַא
 יובעג-רעיוט ןרעביא דרעפ עקידנריּפָאלַאג יירד : ןביוא ןוא
 יורפ עצלָאמש יד --- םימרעד ןיא ןוא
 םייר ןעמולב טגָארט
 .טנַאה רעטקערטשעגסיוא ריא ןיא

 ,ןדניצ רעטכיל עשירטקעלע עלַא דניוושעג טוט טכַאנ

 רעכעה ןוא רעכעה ץילַא טנייטש רעדליּפעג ןוא למוט רעד ןוא

 ,רעכעד עקסעטָארג ןוא ןרעיומ עכיוה יד רעביא

 ןלָאטסַאּפַא עגנוי יד ןופ ןצלירנ סָאד ןוא

 ןלָאּפוק עקידנענערב יד רעביא ךיז טלקייק

 קרָאי-ינ -- טָאטש רעקיזיר רעד ןופ

 .טכַאנייב --- לקריוס סובמָאלָאק ףיוא
1938 

 דנַאלײא-ינוק ןיא טלָאװער א -- שיק השמ



 |ידוב .ש
 1899 ןיא ןריובעג

 1915 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 עקירעמַא זיב וװעשיטסָארָאק ןופ

 ,דנַאל-עקירעמא

 : ןלייצרעד סָאד ריד זומ ךיא

 --- ַאד טינ ךימ עמַאמ ןיימ טָאה ןריובעג

 ,יקָאמנעק ןיא יצ ,עינישזדריוו ןיא ,ןיעמ ןיא
 ,קרָאי-וינ ןיא טינ ךיא ןיב ןסקָאװעג
 .יקָאוװלימ ןיא יצ ,עגַאקיש ןיא

 ,עלעטעטמש א ןיא ךימ עמַאמ ןיימ טָאה ןריובעג
 טסואוועג טינ טסָאה וד סָאװ
 ;עּפַאמ רעשיפַארנַָאעג א ףיוא סע ןעזעג טינ לָאמנייק ןוא

 ,דרע רעשיסור ףיוא ךיא ןיב ןסקָאװעג |
 ,םיורג יד עלעטעטש ַא ןיא
 .עּפַאילש "סיָאבדואק, ןייד יו

 -- ןרָאי עננוי עניימ ןיא בָאה ךיא טמולחעגנ טינ

 ךיימדוערעטעט ןיא בָאה ךיא ןעוו

 ; ןדָאבעג ןאד ךיז

 -- געט עשרעדניק עניימ ןיא בָאה ךיא טכַארטעג טינ

 טעבננעג ןרַאב ןוא לּפֹע בָאה ךיא ןעוו

 -- ,ןדָאס רעוװעשיטסָארָאק ןיא

 ,ןלָאקניל ןוא ןָאסרעפעשזד זַא

 ןאמטיהוו ןוא רַאקינעב זַא
 .ןדָאלַאב ןטייקנייש טימ ךיד ןבָאה

 עלעטעטש ןיא ךיא בָאה טסואוועג טינ

 ,ןרָאי עניימ ענעי ןיא
 ,ןביורט ןופ טסערּפעגסױרַא טרעוו ןייוו זַא

 ,ןביוט ןופ ןגיוא יד ןיא טגיל ןדירפ זַא

 ,דרע רעד ףיוא םוטעמוא ןסקַאװ ןזָארג זַא

 ,דרעווש יו ,ףרַאש זיא טפַאשטנייפ זַא ,םַאה זַא
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 -- עלעטעטש ןיא בָאה ךיא ןעזעג טינ
 -- ,רעדלעפ עשיניַארקוא ףיוא ,ריד ןופ טייוו

 ,רעדלעוו יווװ טכידעג ,םעטש ענעסקאוועגסיוא ענייד

 ,ןכייט ענעסַָאגעצ-טייוו ןוא-טיירב ענייד

 .ןכַאילש-טלַאפסא עגנַאל-ליימ ענייד ,ןקירב ענעלָאטש ענייד

 ,לגניי שידיי ,ךיא בָאה םרעהעג טשינ
 ,עמָאלב ןיא עלעטעמש רעביא קידנפיול
 ךיז ןעיירּפַאב ןייד רַאפ טלָאצַאב טסָאה וד רעייט יו
 .ןטַאּפסעד ןוא רעשרעה ןופ

 ,בָאה ךיא ןענַאטשרַאפ טינ
 ,טיור ןוא םיז ,לשנייוו יד רעמייב ןופ קידנפייר
 : ףורסיוא סירנעה קירטעּפ ןייד טניימעג טָאה סָאװ
 | רעדָא ,טייהיירפ רימ ביג,
 "! םיוט רימ ביג

 ! דנַאל-עקירעמַא ןפיש זַא ,ךיא בָאה טביולנעג טשינ

 ,עלעטעטש סָאד ,ןעמי ןעמיוושרעביא ןענַאק

 ,ןריובעג ךימ םָאה עמַאמ ןיימ ואו טלעוו רעד רעביא ןפיול'ס דרעפ ןַא זַא

 .ןענַאב

 ךיירקנַארּפ ןופ זיא ריד וצ זַא

 ןייש ןוא טייוו זיא
 .ןבילבעג עדנעגעל א יו

 ,ןעמוקעג טעיַאּפַאל
 אקשושטשָאק ןלױּפ ןופ זַא
 ,ןעמונרַאפ טיונ ןייד טָאה
 ןַאמָאלָאס םייח דיי רעד זַא
 ,ןבעגעגּפָא ריד ןגעמרַאפ ןייז טָאה
 ןיעּפ םָאמ רעדנעלגנע רעד זא
 -- ןבירשעג ריד רַאפ ןפורפיוא טָאה
 ריווער לוָאּפ ןוא ןָאטגנישאוװ זַא

 -- ןסיוו טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא ןוא
 טניוו-םערוטש ןייק יו םינ זַא
 -- ,ןסירעגניירַא ריד וצ ךיז ךיא בָאה
 עמַאמ ןיימ סָאװ ,ראפרעד ןוא
 ,ןריובעג טינ ָאד ךימ טָאה
 דלוש ןייק טשינ ךיא גָארט
 .ןסיוועג ןיימ ףיוא

 .ןעילב רעמייב יוװ ,קיבייא ףיוא ןלַאז

 ? ןיב ךיא רעוו וטסייוו

 טײרּפשעגסױא זיא דרע יד
 ,םי וצ םי ןופ
 ןעמי ןופ ךָאנ רעטייוו ןוא
 -- ,ןגיוצעגסיוא יז זיא
 ,ןעזרעד יז טָאה שמנעמ רעד ואוו ,םומעמוא
 | .ןבױהעגנָא ןבעל א ךיז טָאה
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 ,גנוי רעייז ךָאנ ןעוועג ןיב ךיא
 ,עקירעמַא ,ריד וצ ךיז בָאה ךיא ןעוו
 ,ןבילקעגניירַא
 ,ןעוועג ןיב ךיא
 ,ןעזרעד ןַאד ךימ טסלָאװ וד ןעוו
 .לגניי שידיי ַא דרע רעשיפור ןופ

 ,טלייצרעד רימ ןעמ טָאה ,סובמַאלָאק
 ,ןעמואוושעגמוא ןעמי ןביז רעביא ןוא
 ,טכוזעגּפָא ךיד טָאה רע ןעוו ןוא
 םיא טימ ןעמונעג טלעוו עצנַאג יד טָאה
 .ןעגנילק

 ,דיל ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא םובמָאלַאק
 ,לגיױפ רענייש א
 ,םיוב ןופ גייווצ ַא
 ןסקַאװעג זיא סָאװ
 .ןגיוא עשירעמיורט עניימ ןיא

 טכענ ןצכעז ןוא געט ןצכעז
 ,םכַארברַאפ ךיא בָאה סעילַאװכ-םערוטש טימ
 םי ןופ ךיז לָאז םינּפ ןייד טרַאװעג ןוא
 .ןביוהפיוא רימ וצ
 ... טכענ ןצכעז ןוא געט ןצכעז
 ,טכַארבעגפיוא ךימ טָאה סָאװ ,דרע יד
 | -- ,ןעמואוושעגנקעווַא רימ ןופ זיא
 טכענ ןצכעז ןוא געט ןצכעז
 דרע רעיינ ןייד ךַאנ טפַאשקנעב יד
 | .ןעמונעגמורַא ךימ טָאה

 ,טכוזעגּפָא ךיד טָאה סובמַאלַאק
 טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ הלכ ענייש ַא יו ןוא
 טריּפעגסיױרַא ךיד
 -- ,ןדייר ןעמונעג ריד םיכודיש ןוא
 ,דיירפ ןוא קילג ריד טכארבעג טָאה'ס רעוו
 ,דיילק ןוא ךיש ריד טיינעג טָאה'ס רעוו
 ,טרעיומעג ןוא טיובעג טָאה'פ רעוו

 ,ןענַאפ ענייד ןוא ּפעט ענייד ,טייזעג ןוא טםרעקַאעג רעוו
 ,ןעמיולפ ענייד ,ןשרַאק ענייד ,םיילעג ןוא טדימשעג רעוו
 ,ןעמיורגלימ ןוא ןליוק ענייד םלייצעג ןוא טקיניירעג רעוו
 ,ןכײט ענייד ןוא ןרעסַאװ ענייד ,ןענַאב ענייד ,ןפיש ענייד
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 ,ןכַאילש ענייד ןוא ןקירב ענייד
 -- ןבעל ןייד ןוא ץרַאה ןייד

 טלעוו רעד ןופ םינתח יד
 .ןבעגעג ץלַא םָאד ריד ןבָאה

 ןייק ןעוועג טינ זיא ןָאטננישַאוװ
 ,לטימ רעטכארטעגסיוא
 - =- ,לטיח קידנקע-יירד ןייש ןייז יו
 דרע ןייז טַאהעג ביל טָאה ןָאטננישַאוװ

 ,דרעפ ענייז טעשַאּפעג ךיז ןבָאה'ס ואוו
 ךיז טלעטשעגקעווַא טנַאה ןיא סקיב םימ רע טָאה
 ,ןטיהַאב וצ סָאד

 ּפָאק םענייש ןיא טָאה ןָאסרעפעשזד
 ,טכַארטַעג ךיז ייב
 םענייק רַאפ טזיב ,עקירעמַא ,וד זַא
 ,טכַאמרַאפ טינ ןוא טמַאצרַאפ טינ
 ןטכער עטכערעג רע טָאה
 .ןבירשעגפיוא ןעמעלַא רַאפ

 ןייַּפ םָאמ

 ,עינַאטירב-סיורג ןופ
 ,ןײלַא ןוא רעקיצנייא רעד
 ,םיוב ןדעי ןייד טקעוועגפיוא םָאה
 ,ןיימש ןדעי ןייד

 ,ןַאמ ןייד ןוא לגניי ןייד
 -- ךיד טריפעג עביל טימ ןוא טומ טימ
 .ןַאּפש ןכעלטייהיירפ ןייד ןיא

 ,ןַאמטיוװ טלָאװ
 ,ןייבעג ןייד ןופ רעמכיד רעד
 ,עכעלרעה רעטרעוו טימ ,עטושּפ רעטרעוו טימ
 םזיב וד סיורג יװ ,טגָאזעגנָא רימ טָאה
 .ןייש טזיב וד יוװ ןוא

 -- ,ןַאמ רעפייוו ןייד ,ןוארב ןַאשזד ,ןיב ךיא רעוו טינ טסייוו וד
 ןגיוא עניימ רָאלק םיא ןעעז סע
 רעדירב-רעגענ ענייז טָאה רע ןעוו
 ןאב רעשידרערעטנוא ךרוד
 .ןגױצעגסױרַא יירעּפַאלקש ןופ
 ,עקירעמַא

 םינּפ ןיימ טסָאה וד
 -- ,ןעזעג טשינ לָאמ ןייק
 ,ןעמונעגוצ ךימ טסָאה וד
 וצ-ממענ םי רעד יו
 .לדנעּפש ַא
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 רבק סנָאסרעפעשזד ייב
 ַאלעסיטנַאמ ןיא

 ,ןוַאטקרָאי ןוא גרובסיטעג רימ זיא טוג
 ,ליה-רעקנָאב ןוא ירעפ סרעּפרַאה ,ןגיוא עניימ ןיא טכיל ןגָארט וצ

 ,ןַאסרעּפעשזד ןוא ןָאטננישַאוװ רימ זיא םוג ןוא

 ,ןילקנערפ ןוא ןָאסירעג --- טנַאה ןייד ייב ךיד ןטלַאה וצ

 גרעב עיולב סאינישזדריוו ,עניימ עביל

 ןלָאט עקידנעגניז םעניײלָארַאק ןוא ,ןגָאז רעטציא ריד ליוו ךיא סָאװ

 ,ןלָאקניל ןוא ןָאסידעמ ,םע וטסלָאז ןטלַאהַאב

 - ,ןוַארב ןאשזד ןוא ירנעה קירמעּפ ,דנַאב-לרעּפ ןרעייט א יו

 רימ ןיא זיא ןקַאבעגנייא
 -- ןַאּפש ןוא רעק רעדעי רעייז
 ןצרַאה ןיימ ןיא ןבעל ןלעװ ייז
 .טכַאנ ןוא גָאמ ןטצעל ןיימ זיב

 ,ןריובעג טינ ךימ טָאה סָאװ ,דנַאל סָאד
 ךימ ןעזעג טםינ טָאה סָאװ ,דרע יד
 ,טערט עטשרע יד ןלעטש

 ,ןדנובעגנוצ ױזַא ךיז וצ ךימ םָאה
 ,ךיוב סעמַאמ ןיימ ןיא רונש-טרובעג רעד יו

 ייווצ ןלעװ ןייטשפיוא םטינ רָאנ

 (גרעבנעזָאר סוילושזד ןוא לטע ןופ גנוטכירניה רעד ךָאנ)

 -- ,ןיימשפיוא וטסעוו ןגרָאג
 ,ןיימשפיוא לעוו ךיא
 רעמרעדנוה ןלעוװ ןייטשפיוא ןוא
 רעמנזיומ ןלעוו ןיימשפיוא ןוא
 -- ןענָאילימ ןלעוװ ןייטשפיוא ןוא

 ,ןייז וצ רעדיוו רימ ןלעוו ןייטשפיוא
 ,ןגױא יד טימ ןעז ןוא ןבעל וצ רעדיוו
 ,ץרַאה ןופ ןּפַאלק סָאד ןריּפש ןוא ןבעל וצ רעדיוו
 .ןטכַארמ ןטייקנייש ןופ ןוא ןבעל וצ רעדיוו

 -- ןיימשפיוא רימ ןלעוװ ןגרָאמ
 -- ,עקירעמא ץנַאג ,וטסעוו ןייטשפיוא
 . ייווצ ןלעוו ןיימשפיוא םינ רָאנ

 ,טכורפ יד יו ,ןענייז סָאװ --- ,ייז
 ,רעמייב ענייד ףיוא טציא טסקַאוװ סָאװ
 ןזָארג ענירג יד יו
 ; רענייש רעד דרע ןייד ףיוא
 למיה רעד יו ,ןענייז סָאװ --- ,ייז
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 ,ןעגנַאהעצ טעטש ענייד רעביא רעטיול ןוא רָאלק
 .ןעגנַאז עקידנגָארמ-טיורב טימ רעדלעפ ענעפָא ענייד יו

 ,ןייגפיוא ןוז יד םעוו ןגרָאמ
 ; יּפיסיסימ ןוא ןַאסדָאה םעד רעביא ןייגפיוא
 ,קיפיסַאּפ ןוא קימנַאלטַא םעד רעביא ןייגפיוא
 ,ןלָאמ ןוא גרעב רעביא ןייגפיוא
 -- דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןןייגפיוא
 ןוז יד טעוװ ןיינפיוא םינ רָאנ
 ייווצ ןופ ןגיוא יד ףיוא

 ,םייקמעראוװו יד יו ,ןענייז סָאװ --- ,ייז
 .ןוז יד קעװַא טיג'ס סָאװ
 ,קינָאה רענעניטשרוב יוו
 ; ןיב יד ּפָא טינ'ס סָאװ
 ,םולח רעטמולחעגסיוא ,רעטונ ַא יו --- ,ייז
 ןביוט עסייוו ייווצ יו
 .םולש ןופ

 ,ןכירקמורַא דרע רעד ףיוא עקשַארומ ַא טעוו ןגרָאמ
 ;ןכוז ךיז רַאפ זייּפש טנעוו ףיוא ןוא ןרימ ףיוא טעוו גנילפ ַא
 ,ןטסענ יד ןיא גרַאוװגנוי רעייז ןכַאװַאב ןלעוװ לגייפ
 -- ,ןטסעמ ןכייט ןוא ןעמי ןופ ןשינעפיט יד ןלעוו שיפ
 . . ייווצ ןלעוו ןכעל טינ רעמ רָאנ

| 
 ןַא ּפיעק טרָאּפקַאר

: 

 רעכיב יד ןיא ןבירשרַאפ ץלַא ַאד זיא 'ס
 ןטַאקַאלּפ ענרעזייא ףיוא ןסאנ ןיא ןוא

 : טלָאמענפױא

 ,ןטָארמענסױא לנעטש עטשרע סָאד דואוורָאנ אושַאשזד טָאה ָאד

 ,טלעטשעגפיוא לביטש עטשרע סָאד לָאּפ ןַאשזד טָאה ןָאד

 ,ןסָאשרעד לניופ ןטשרע םעד סורדנעה םַאיליװ טָאה ָאד

 ,טכאמענפיוא לבלעוועג עטשרע סָאד ןָאסָאב ןָאסבַאב טָאה ָאד

 ,ןעוועג ץלַא סָאד זיא לָאמַא ,לָאמא

 ,לכליּפש א יוװ זדנוא סע ןעמ טינ רעטציא

 ,זדנוא סע טפיוקרַאפ ןעמ

 .דרעפ ןוא סעקצַאצ ,תומחב ןדירַאי ףיוא יו

 -- למעטש ןימ אזַא זיא טרָאּפקַאר
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 ,לטַאז ַא יו ןגיובעגסיוא
 .םי ןופ גערב םענרענייטש ןפיוא ןעגנַאהעגפיוא ןוא

 ,ןמייקנייש יד ןעז וצ ַאד עקירעמַא טמוק
 .ןטייקיניילק יד ָאד ןכוז וצ עקירעמַא טמוק
 ;שטנעמ םענשַאּפערָאה םעד ָאד ךוז ךיא
 ןבָאה סָאװ ,טנעה יד ָאד ךוז ךיא
 רעיומ-טיעטס רעייּפמע רעקרָאי וינ ןרָאפ

 .ןטינשעגסיוא רענייטש ענייש יד

 ,טנעה יד ָאד ךוז ךיא

 דרע לקיטש ןדליוו םענופ ןבָאה סָאװ

 ,טנעה יד ָאד ךוז ךיא

 דרע לקיטש ןדליוו םענופ ןבַאה סָאװ

 ,רעזייה יד ָאד טיובעג
 דרע לקיטש ןדליוו םענופ ןבָאה סָאװ

 .טכַאמעג טָאטש עצנַאנ א

 וי

 -- ,סוחי ןסיורג ןטימ טבעל טרָאּפקַאר
 ,ןכייצ םעד ךיז ףיוא טגָארט בוטש ךָאנ בוטש
 ןרָאי ענעי שטָאכ ןוא
 ,ןגָארמרַאפ םי ןיא טייוו סעילַאװכ ןופ ןוא ןטניוו ןופ ןענייז
 ,רעבימש יד טָא םורַא ַאד ןעייטש
 -- רעבירג-רעניימש עטקַאהענסױא ןעייטש
 : ןלייצרעד ןוא ייז ןגָאז תודע ןוא
 ,ןָאסרעמע טכַארמעג טָאה ָאד
 ןבירשעג רעדיל רעיטיוו טָאה ָאד
 ,ןבילקעג רעטרעוו רעטסנכעוו ןוא
 ןדאלַאב אנייהד טָאה ָאד
 םי ןופ ןוא ןוז ןופ
 .ןבעוועג יו ,טניּפשעגסיוא
 טנעיירב ןעלָאק םַאיליװ טָאה ןענַאד ןופ
 תומכח ןוא ןעקנַאדעג ענייז
 .ןבירטעצ עקירעמַא רעביא ןטניוו טימ

 .םוחי ןפיורג ןטימ טבעל טרָאּפקַאר
 סעדנעגעל ענעבירשרַאפ עלַא ,סנכייצ עלַא

 ,ךיז טימ טימ ךיא םענ
 ןעמונעגטימ בָאה ךיא טייהדניק ןיימ ןיא יוו
 ,תובא עניימ ןופ עטכישעג יד



 רעלוייה ןמלק
 1899 ןיא ןריובעג

 1921 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 דלעפנעזָאר סירָאמ

 ,טעָאּפרעטעברַא רעד ,דלעפנעזָאר סירָא )

 טעּפש זיב ירפ ןופ געט ןסעזעג זיא

 .ןגיובעג ןישַאמ רעביא ,רעּפעש עיורג ןיא

 ,ןגיוא עטמולחרַאפ טימ שטנעמ רעד טּפעטש

 ,טכַאנ זיב ןגרָאמ ןופ ,ךיילנ ןעמעלַא טימ

 : טכַארט ןוא רע טציז ,ּפַאש ןיא רע טציז

 ,ןבעל סָאד סָאד זיא ,טלעוו יד סָאד זיא

 ?ןבעגענ זדנוא זיא סָאװ ,טרעשַאב זיא סָאװ

 ,סייווש רעד טניר עס ןוא טםעברַא שטנעמ ַא

 .םייה זיא םעטָא רעד ,םערַאװ זיא םעטָא רעד

 : ןישַאמ יד טכיירט ןוא ךיז טגָאי שטנעמ ַא

 ? ןיז םעד רע טסייוו ,שטייט םעד רע טפייוו

 -- ,דלעפ ןיא זיור ַא יו ,רקפה זיא סָאװרַאפ

 ? דלעה-רעטעברַא .רענעגיובעג ,רעכיילב רעד
8 

 ,טכענ רעקרָאידרינ עזָאלּפָאלש ,עדימ יד ןיא

 .טכעפעג םוצ ןָא רעטכיד רעד ךיז טרוג

 ,םערוט-רעדיל א רעטרעוו ןופ סיוא רע טיוב

 -- טלעטשעצ תורוש ןיא ,רעטרעװ-ןענָאנַאק

 ,םערוטש ןגָאזנָא ,טכענק יד ןקעוו לָאז סָאװ

 .טלעוו ערעסעב ַא ןענָאמ ,ןפור

 ,קירוצ ןרָאי םימ יו ,לָאמ עלַא ףיוא ,טנייה

 .קיט סרענייז םעד יו ,טרָאװ סרעטכיד ַא טּפַאלק

 ;העש עדעי ,טונימ עדעי ,עגר עדעי טּפַאלק

 .ָאד זיא רעטכיד רעד ,טבעל רעטכיד רעד לייוו

27 
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 ןעזייר םהרבא

 ,רעזייב רעד ,טָא --- דלעפנעזַאר סירָאמ יו
 ; מעָאּפ רעקידרענוד רעד ,רעלַאינעג רעד

 -- רעקעוו רעטרַאצ ַא ןעזייר םהרבא זיא

 .םעלנ סָאװ ןוא טסיירט סָאװ לטניוו אזַא

 ,ףיורַא ּפערמ טימ ,געוו ןשיגַאזניז םוצ

 ; דיל-דלעפנעזָאר ןופ ןערב ןוא ,סָאטַאּפ םוצ

 ,טייקליטש ענייפ יד טליקענּפָא זדנוא טָאה

 .םימעג סנעזייר ןופ טײקטַאלג-םעטָא יד

 רעביטש עגנע ןיא גנאזעג טגנערב ןעזייר

 ; זיוה ןשידיי ןדעי ןיא טסיירט טעייז ןוא

 -- ןעמָאנ סנעזייר טציא ןּפיל עלַא ףיוא זיא

 . . . םיורג ןוא ןיילק ייב ,טלַא ןוא גנוי ייב

 ןידלָאנ םעס רעטסימ

 ימעייסַאס רעד וצ טגנַאלַאב ןידלָאג
 .ירעטעמעפ רענעקורט ַא טימ
 ןבענּפָא ,ןיהא רע טרָאפ לָאמַא

 .ערע עטצעל יד ןַאמסדנַאל ַא
 ,קעװַא ןיוש סנייא זיא
 ; םגרָאזַאב ןיוש םנייא זיא
 -- ָאד ןבעל סָאד לייוו
 .טנרָאבעג ןוא ןגילעגסיוא זיא
 ,רעדניק םימ בייוו ַא טָאה םעס
 ;ןדיילק ןוא ןכוש ייז רֶע זומ
 -- ןסענרַאפ טשינ סָאד רָאט ןוא
 .ןדיירפ ןיא טשינ ,ןדייל ןיא טשינ
 קנַארק םיא בייוו סָאד זיא וצרעד
 .טסוה א רע טָאה ןיײלַא ןוא

 ,ךיוא םיריױטקָאד יד ןנָאז
 ,מסורב ןייז טימ רעמאד זיא סעּפע
 ּפאש ןיא ןייג רע רע זומ ,רעדיוו
 ,יירשעגנ סָאד סָאב ןופ ןרעה ןוא
 ,םייהַא רָאנ טמוק רע זַא ןוא
 .ייוו זַא ןוא ךָא זַא ,רעדיוו זיא
 ,טלָאצענ טשינ גנַאל טלעג-הריד

 .טנער ןענַאמ טמוק רעלדנעל רעד

 רעלזייה ןמלק
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 ,רעלדנעל רעטסימ ,סָאבעלַאב רעטסימ

 ָו טנעקייַא -- : ןביולג רימ טריא
* 

 ,רעדניק ךעלקערב ,ןטכענ

 ,טנעה יד ףיוא טלַאה עטאמ רעד

 ,ןטַאמ ןופ ייז ןכַאל טנייה

 .טנעצקא-ךיערָאפ ַא טדער סָאװ

 ענרַאמוק ןופ דנַאלב-לעה

 ;גנוי א רעהא ןעמוקעג זיא

 ,רעיורג רעד ,ּפָאק רעד ,טציא

 . . . גנוצ ַא סױרַא טלעטש
 ימעיײסָאס יד סָאװ טונ זיא

 .ירעמעמעס ענעקורט ַא טָאה

 ,ןַאמסדנַאל ַא ןעמוק לָאמא טעוו

 .ערע עטצעל יד ןבענּפָא ךיוא םיא

 דנַאלנלױּפ ןופ עקירעמַא ןייק לווירב ַא

 .רענייטש יד ןשוק ריא טלָאז עקירעמַא ןיא ---
 ,רענייב יד -- עטיוט ןופ --- םירבק ןיא וליפא

 .ור ןייק טשינ ןקַאילָאּפ יד ,יהדָאד ןביג

 ;ןדיי עקידעבעל יד ןגנעוו ןסיוו וטסנָאק

 .ןדירפ לפיוו ,ןבָאה ייז טייהיירפ לפיוו

 . העש יד רעטצניפ זיא ָאד זדנוא ייב

 -- בייל ןפיוא דמעה א ןָא ןוא ךוש ַא ןָא ---

 .בייוו סָאד ןוא רעדניק יד םוא ןעייג

 ,ןעלדנאה טשינ ןוא ןטעברַא טשינ טזָאל'מ

 ? ןסיב םעד ןיירַא ליומ ןיא ןעמ טמענ ואוו

 ! ןסירעגסיוא ןעמ טרעוו ,רעדורב ,יוא

 . . . ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר ךָאטָאה ,טרָאד ריא --

 טרעוו יד טשינרָאג ךָאד דיי ַא זיא ַאד --

 -- דרע רעיירפ ףיוא ןטערט ןוא ןכיירג ןוא

 ןעמואוושענרעבירַא וליפא םי םעד ךיא טלָאװ

 ,ןעמעש ןעד רעדורב א רַאפ ךיז ךיא ףרַאד

 -- ןעמענ וצ ןבעל סָאד סיוא רימ טמוק'ס זַא

 . . . ןעמוק טשינ עקירעמַא ןייק טשינ ןָאק ךיא ביוא
130 : 



50 

 ,טָאג טימ טדער'מ יו
 ,עמַאמ-עטַאט טימ יו
 ריד וצ ךיא דער --
 -- "וד, ףיוא
 ,קרָאידינ טָאמשסיױרג
 רעזייה ענייד ןעיימש
 ;ענעגנוזַאב טשינ

 ,ןײלַא ןעגניז ייז רָאנ
 ,רעטכיד-רעזייה יד ---
 דיל עסיורג סָאד
 . . . ןייז קיביײא ןופ
 -- ךיז ןעיצ ייז

 רעלזייה ןמלק

 ק רָאי-ןינ

 -- רעזדלעה יד ןקערטש

 .ןרָאג רעביא ןרָאג

 ; ןבעל טימ ןעמערַאיל

 -- ,טשינ ןעור ןוא

 .ןגעװַאב קידנעטש

 .שער רעד טדער

 שיורעגנ סָאד טניוו

 גנאזעג דילניוו א

 ,"וד , ףיוא שימייה

 ,טָאנ ןופ

 .עמַאמ-עטַאט ןופ

 טזָאלעגרעביא עמַאמ-עטַאט

 טזָאלעגרעביא ןעמַאמ א ,ןטַאט א
 .טלעוו ןכוז ןרָאּפעג םובמָאלָאק יוװ ןוא

 -- רעגעלעג ןפיוא טכַאניײב

 .ןֿפָאלשנייא טשינ ןַאק'כ

 ,טּפַאלק ץירַאה סָאד

 .ןרעטיצ ןוורענ יד

 ; חומ ןיימ ןיא ליטש רימ טלבירג'ס

 ,פָארַא גנירּפש ךיא --- ךיז ןָאמרעד ךיא

 ;לניּפש ןיא ןייא ךימ קוק ךיא

 ,ןטַאט ןיימ ןָא ךימ ךיא ןָאמרעד
 סרעטומ ןיימ ןצנאגניא בָאה ךיא ---

 -- ,םינּפ ןסַאלב

 .ןגיוא עקידנכוז עסיורנ עריא טימ

 ,רעטומ ןיימ ,טשינ יז טפָאלש ,טציא ךיוא

 . . . דניק ריא ,רימ ךָאנ טקנעב יז

 ,ןפָאלשעגנייא בלַאה ---

 -- קידעכַאוו בלַאה --

 יירשעג ַא סױרַא ךיז טסייר

 : ןּפיל עטלַאק-סייוו עריא ןופ

 ,ייוו-יוא,

 "! רעדניק עניימ ןענייז ואוו
 1922 ,קרָאיײוינ



 אקצעראז .ַאננַא
 1899 ןיא ןריובעג

 1914 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ּפַאש ןיא

 ,"ןאמרעשט , םעד ןופ ןפייפ סָאד טלַא )
 ,ןעמורב רָאטָאמ רעד ןָא טביוה דנילב
 ,ןזייא ןוא סערּפ קיּפמומש ןּפַאלק
 .ןענישאמ ןופ רעדער יד ןוא

 ; עקנאלב ןענישַאמ-דיינש ןצלירג
 ,ערַאװ ןדיינש םרעסעמ-לדער
 -- רעטנוא ןּפַאכ ייז טנעה יד ןוא
 . . .עראטש ןגיל סנכייצ עסייוו

 : עז'כ

 רָאטַאמ רעצראװש-קיצנַאלג ַא יו

 .געט-ןעמיורט עטסעב עניימ טלקיוו

 -- :ןבץעל ןיימ טייג ױזַא ,ױזַא

 ,ןּפעטש ,ןעיינ ,ןעיינ ,ןעלקיוו ןיא
 . . . געט-עמיורט עניימ יײנרַאפ ןיילַא ךיא

 יעװבַאס ןיא טכַאניײב

 ,עקטאלומ עגנוי ַא העש רעקיטכַאנייב ןיא
 ; רעק ריא ןיא דליוו ,ןַאב ןיא ןרָאּפ וצ
 ןסאר עדמערפ ייווצ ,םיפוג ערעווש-דימ ןעמ טעז
 . . . ריא ןיא ןרילעוד .ןייוו ןוא הקשמ ןופ רוכיש

 ,לגנַאשוד ןוא םעלרַאה ןשיווצ ,החמש ןיא טקנירט סע רעוו
 --- ,רָאי קיסיירד טריפעצ ,ןיּפ ןיא טקנירט סע רעוו
 ,ןייגרעד טשינ ןָאק ןעמ -- רעדילג ערעווש-קיאיילב
 ,רָאלק ףיוא ןפיירגַאב טשינ ,ןייא ייז טניוו ןַאב ןוא
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 ןמינשראפ טָאה'ס עסַאר עכלעוו

 ,ור יד עקַאטלומ רעד ןיא
 טרעטנַאלּפרַאפ טָאה'ס עפַאר עכלעוו
 .ַאד ןתועט ייווצ ---

 ,לעדָאמ עטנהַאב א
 ; ןטביאעג לכיימש טימ
 רעטיילגַאב ריא וצ טדער
 . . . ןטינעג ןיא ךַארּפש ןיא
 יורפ ערעטלע ןא

 ,קירעיורט ןוא דימ -- טכיזעג
 ּפָארַא ,ּפָארַא ןעיצ -- טנעה
 . . קירעביא יו ערעווש

 ,ןאמרעגנוי רעקנאלש א

 ; ןצראווש ןיא ַאלעשט א טימ

 -- טכאנ ןייז טָאה טליּפשרַאפ

 ןצנַאט ןיא ךעלרַאּפ עגנוי רַאֿפ

 --- לדיימ רעטלע ןַא
 ,עביל ךָאנ קיטשרוד
 םייהַא קירוצ טרָאפ
 . . . עבירט ,עמקידיײלַאב ַא

 ,טדיילקעג ןעָאלב ןיא
 -- רעגנַאל ַא ,רעניד ַא

 סָארטַאמ רערוכיש ַא טציז
 ,רעגנאב ַא ,רעבירט ַא

 -- טלּפַאלּפ ןוא טלּפַאלּפ רע

 ,ןעמי ןופ ןוא טעטש ןופ

 ,ןטרָאּפ ןוא עטבילענ ןופ

 . . ןעמאמ רעדנעקנעב ןופ ןוא

 ,ןלייצרעדוצסיוא טשינ זיא'ס
 ."?יעווװבָאס , ןיא טעז ןעמ סָאװ
 -- לעמעג ַא -- טלַאמשעג עדעי

 . ײרעלַאג ַא ןיא ןעגנַאהענסױא
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 אקצעראז אננַא

 קרָאי-וינ ןיא רעלטעב

 ,עריל ןייז טימ רעלטעב ַא טייג
 ; טייז םייב בייוו עדנילב ןייז טייג
 -- ןוגינירעלמעב ַא רע טלבמיצ

 ,טגייווש רע ןוא םלבמיצ

 ,לזדניּפ ןייז טימ רעלָאמ ַא טייג

 .טגייווש רע ןוא טנכייצ ,טנכייצ

 -- עמעט ַא סָאנ ןיא םיוא טלמעב

 ,טנייווש רע ןוא טלטעב

 ,ןגָאי ןייז ןיא רחוס ַא טלייא
 : םייצ רעכירַא טגָאי רע ,טגָאי
 ,לדנַאה ןצנאנ םעד ןעגנילשנייא

 .טייוו ןופ יא ,טנעָאנ ןופ יא

 -- רעלטעכ יד ךָאנ רעמכיד ַא טייג
 ; םַארג ןיא ןיײרַא ןעמעלַא ייז טכעלפ
 -- רעצַארק-ןקלָאװ ,רעלטעב ,רעלדנעה
 ."םי, ןייז ןיא סנּפָארט יירד ךָאנ

 רעשַאוװ-רישענ ַא
 ,ןטינשרַאּפ םורש
 ןגייווצ ענייד ןענייז
 .ןרעמש ןרעטנוא

 רענייב-ןקַאב עכיוה
 ךרוד ךיז ןסיוטש
 .טיוה רעלענ

 ,ןגיובעגנייא ומסייטש רעטציוושרַאפ ַא
 ,רעסַאװ ענטומ רעכבעצ א ןיא
 ,ןגיוצעג טםנעה עקידרעדַא

 רעגניפ עקימיילש ךיז ןגָאי
 ,רעלעט עטעפ ,עסייוו ךָאנ
 .רעגניפ ענייד רעפַאוו קידורב ןיא ךיז ןקייוו

 ,ןּפיל ענייד ןענייז ןטינשרַאּפ ןיד

 -- וטסגָארט קידנגייווש

 טייקליטש-חרזמ עזעירעטסימ

 .ןבעל טלגָאװרַאפ לעג ןייד ןיא



 יקסווָאדאווענ עזַאר
 1899 ןיא ןריובעג

 1928 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קרָאי-וינ

 --- םיִנַּפ ןייד

 .קידמינּפליפ
 ,רעמינּפ ןַאילימ טכַא
 ןגיױא ןָאילימ ןצכעז
 .םענייד טנָאזירַאה םעד ןעעז

 ,ֿפָאק ןייד
 רעקיגרַאב ,רעקידמערוט ,רעשרעלדַא רעד
 .םנקלָאװ יד ןיא
 .יטיס ָאידַאר ,טיעמס רייּפמע --- זדלַאה ןייד

 -- ןייד ץרַאה

 .זָאלצרַאה

 רעצרעה ןַאילימ טכַא

 ,,טייקרבדמ ןייד םױא-ןּפַאלק

 יירשענייוו םעד

 .ןענישַאמ ןופ רענייצ יד ףיוא

 -- שיורעג ןייד

 .םי ןופ שיורעג יו

 ,ףיוא-טיינ םעמָא ןייד

 .ןכייה ןיא ּפעק גרעב ןופ ןכיור יו
 ריר ןייד

 טכעלפעג םענעלָאמש טימ טרירביוו
 .ןרעסַאװדןָאסדָאה יד רעביא
 ,ענעגיוצעגסיוא ןקירב יד ןיא
 -- ןֿפרַאה רעביא סענורטס יו
 ! קרָאידינ יא ,רעּפרעק ןקנַאלש ,ןסייה ןייד רעביא

 -- םי ןיא ןעמָארטש יו
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 יקסװַָאדאװעג עזָאר
 א א א עי, א יי א א א עו א

 .ןסַאג ענייד ףיוא סעגנעמ ןשטנעמ יד
 טלעוו רעד ןופ תונושל עלַא

 ,טפול ןייד ןיא ןרירביוו |
 .סעינָאפמיס סנעווַאהטעב ןופ םינונינ יו
 טלעוו רעד ןופ תונושל טימ קידעבעל

 ! קרָאי-וינ ,ָא ,םימש ןייד ,םעטָא ןייד זיא

 רָאמיעװעלע םעד טריפ לדייט סָאד

 .ןײרַא טינ לָאמנייק ןיחַא טגנירד גָאט רעד
 ,טכַאנרַאפ קיבײא ןַא טשרעה טרָאד
 ,םכַאמרַאפ זיא רימ יד יצ ,ריט יד ןפָא זיא'ס יצ

 .געוו רעד זיא ּפָארַא ןוא ףױרַא
 ,םענורב ןיא רעמע ןא ןופ יו
 ,רעסַאװ יו ןענירעצ עכלעוו ,ןשטנעמ טימ לופ
 .ןעמוק ייז ,ןעיײיג ייז ןקָאמש ענעדיײשרַאפ ןופ

 . . . ןישאמ יד טריפ סָאװ ,לדיימ סָאד

 ןייּפ ןליטש םעד ןסענרַאפ טינ לָאמנייק ןָאק ךיא

 .רעדילג עטראדרַאפ ,עניד עריא ןופ

 -- ןסַאג עקישיור יד רעביא יינ ךיא ןעוו

 ךָאנ רימ יז טייג

 רָאטיעוװעלע ןופ לקניוו עלעקנוט סָאד ןוא

 .ריא וצ ןסקָאוװעגוצ יוו זיא

 -- ןקַאב ענעלאפעגנייא עריא ,ןסַאלב םינּפ ריא עז ךיא
 ,םיור ןקיליב טימ רעטברַאּפַאב ,סקַאװ יו ןענייז יז
 ,םיירש ,רימ וצ םיירש ליומ רעטליטשרַאפ ריא
 ,רַאטיעוװעלע ןופ לקניוו םעד ןיא געט עטלקנומרַאפ ןגעוו טיירש
 | ,רעגניפ עכיילב יד ,טנעה עניד עריא עז ךיא
 -- לגענ עטברַאּפַאב יד טימ
 .םיוב ןקיטסברַאה א ףיוא ןגייווצ עטרַאדעגּפָא יו ,ךיז ןעיצ ייז

 ,לּפמעל ןופ ןייש יד ּפָא ךיז טלגיּפש ןניוא עקיטעמוא עריא ןיא

 ,ּפָאק ריא רעביא גָאט ןצנַאג םעד טנערב סָאװ

 .טכיל-טייצרָאי ַא יו



 1 : 158 יִקסחַאדאװעג עזָאר
 שי 4 ם ב טא 4

 רךעלרעדניק עשרעגענ

 .ןרעמש עשיּפָארט --- ןגיוא יד ןיא
 .ןלַאװ ענעסּפעש --- ךעלעּפעק ערעייז
 ןרעמיכ-עירעטסימ עפיט יד
 .ןלָאװקעגנָא טלַאטשעג רעייז ןיא

 ,ןסָאגעגםיױא זנָארב ןופ ךעלמיפוג

 .ןטעלעזנָארב ןופ גנאלקעג-ךעלעכלוק

 סעסָאר עקיטכייפ ,עקיאיוט-לקנוט

 .ןטעלג ןטעמַאס יוװ ,ןקילב ךרוד

 רעקרָאי-וינ ןסַאג יד ףיוא סיוא-ןקיױּפ ךעלסיפ
 .ןעניילּפ סעקירּפַא ןופ ןעמטיר יד
 עטנרָאזרַאפ ,עטפַאלקשרַאפ סעדייז ערעייז
 .ןענייוו ךָאנ ןרערט ערעטיב טימ

 ,ןגיוא עשיּפָארט יד ןיא קוק ךיא
 .ןרעטש םענורב-זנַארב ,ןטקינוזעג .ןיא !

 -- ןגיױלפעגנָא רימ ףיוא םינוגינ
 .ןרעה ךיא ומ לוק סעקירּפַא

 -- רענַאקירּפַא טכענ ןופ ןעמיטש יד
 ,ןסַאג יד ךרוד גנַאנ ןיא םיטבש עצרַאװש
 -- ןענַא ןיימ ןיא .ףַאנרַאפ ןיא ייג ךיא
 .ןסאר ןוא רעקלעפ סעקירעמַא ךיא עז

 ןעיורפ עצרַאװש יד וצ

 -- ,ַאמעג ַא ןופ יוװ ,סױרַא ריא טייג ןעמייח ערעייא זופ
 קירוצ טכַאנרַאפ םוא ךיז ריא טרעק טייקדימ רעליטש ןיא
 ,עטעפ ןשיט יד ןופ --- טײצלָאמ ןראד רעייא וצ
 .קילב ןוא ליומ ןטַאז רַאפ טיירגעגוצ טָאה ריא סָאװ

 ,רעדניק וצ םוא ךיז טרעק ריא ,ןַאמ םוצ קירוצ טמוק ריא
 .גָאט ןרעווש ,ןגנַאל ןופ רעצ ןליטש ןיא טלייצרעד
 ,רעגנירג ןרעוו ,רשפא ,טעוו'ס :לייוו ַא ףיוא ךיז טכוד ןַאד
 .טגָאירַאּפ ןוא ןעמונרַאפ ױזַא ןייז ,רשפא ,ןפרַאד םינ טעװ ןעמ



 יקסוָאדאװעג עזָאר
 א א א א עטייה יי 2 א א 0 א 25 6

 -- ןשַאװ ןוא ןקינייר --- ןרָאי ןוא געט עצנַאג
 ,ץומש ןוא ביומש ןדמערפ ,זיוה קימכיל סמענעי
 + ןשאנ ןגיוא עפיט טימ --- טײקמערַא ןיא ןײלַא
 .םטוג ןוא בָאה ןדמערפ ,טייקיאור עדמערפ

 דימ א וצ-מלַאפ טכַאנ יד ,טפיול טנוװָא רעד

 ,םייה רעגנע רעייא ןופ עלעקניוו ןדעי וצ

 לדיפ-רעביוצ א יו ,טרָאװ א רעדָא ,ץפיז רעליטש א רָאנ

 .ןייוועג טנייוועגסיוא טינ יוו ,ןמפולרעדניא ןעננעה טביילב

 ַאמעג ןצרַאװש רעייא רעביא םיולב ןגרָאמירפ רָאנ יו
 .טָאטש ןקע וצ טּפעלש ןוא ןיוש ךייא םגנילש ײװבָאס יד
 . . . ןטעָאּפ ןופ ןגיוא יוװ --- ןגיוא עקימעמוא ערעייא
 ? טָארמ רעייא שיפַאלקש-קינעטרעטנוא ױזַא זיא סָאװרַאּפ

 ןפאה רעוװיר טסיא םייב --- רוג אניל



 .א ר
 1899 ןיא ןריובעג

 1913 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 עקירע מא
1 

 ,רענערָאבעג-יה ,ךימ גערפ טינ
 ,דנַאל סָאד ביל ךיא בָאה יצ
 ,רימ יד םינ רימ זייוו ןוא
 ,ריד רַאפ טינ ךיז קוכ'כ ןעוו

 סעילַאװכ עדליוו-ןירג יד

 קיטנַאלטמַא ןופ

 ,קיפיסַאּפ ןוא

 םיוא ןרָאצ ןעמיוש

 ןעָארדַאב ןוא

 ,ןטסיופ ןסַאילימ טימ

 -- ןענַאמרעד ןוא ןענַאמ סָאוװ

 ,עטלָאצַאב םינ תובוח

 ,עטליפרעד טינ ןנָאזוצ

 ,ריד וצ ,רימ וצ

 טנאה רעטקערטשענפיוא וצ

 .דנַאל םעיינ ןיא

,2 

 ןעמַאטש טלצרָאװעגסיױא
 ,םייצ ןופ טניוו-לבריוו טָאה
 ןרערמ ןופ ןַאעקָא רעביא
 ,רעהַא רימ ןענייז ןעמוקעג

 ? טנגעגַאב זדנוא טָאה רעוו

 .טסיופ רעטרַאה ןוא זלעפ רעטלאק

 ,טייהיירפ-עמומ טָאה טראװענּפָא טינ

 ךיז ךָאי ןיא טנַאּפשעגניײא רָאנ
 ,ריא רַאפ רימ ןבָאה

 ןיימש-לזיק ףיוא
 : טלּפמעטשעגּפָא זיא
 ."ןעצארּפ,
 ץיּפש-גרַאב ןטסכעה ןּפיוא
 : םערוט רעד טכייל
 .ימ
 דנַאל ןופ סטוג ןוא בָאה סָאד
 .טנַארגימיא רעד טָאה ןפַאשעג

:3 

 ,ךימ טנערפ רע

 ? דנַאל סָאד ביל ךיא בָאה יצ

 ,דרע עבלעז יד םוטעמוא זיא'ס
 ,למיה רעבלעז רעד
 ,ןוז עבלעז יד
 .יינ ןרָאװעג ַאד זיא שטנעמ רַאנ

 לקימולק ןעמערַא ןיא
 -- ךיז טימ טכַארבעג רע טָאה
 ,םטכע ןַא לרצוא ןַא
 ,ףיט-םי ןופ לרעּפ א יו
 ,לדנייטש-טנעמיד ַא יו
 ,םייקרעטיול ןופ טכיול סָאוװ
 ,דלָאנ ןופ עלעגניר ַא יו
 .לעה טלקניפ סָאװ
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58 

 :זיא ןעוועג לרצוא סָאד

 םייהיירפ וצ עביל

 ,טרָאוװ ןופ

 ,ןביולנ ןופ

 .קנַאדעג ןופ

 .תובא יד ןופ קנַאשעג א

 -- לרצוא סָאד

 .עקירעמַא זיא סָאד

4 

 ?דנַאל סָאד ביל ךיא בָאה יצ

 ;שטנעמ-רעדורב ןיימ ביל בָאה ךיא
 בורק רעכעלבייל ַא ןיב ךיא
 .ימ ןופ דניזעגזיוה ןיא
 ןפָא ןעייטש רעיוט ןוא ריט ןיימ
 .םֵאטש ןוא קלָאפ ןדעי רַאפ
 .עקירעמַא ביל בָאה ךיא

 : םענעריובעג-יה ַא ןופ הוואנ יד !
 -- ןיב ךיא

 ,רעסעב
 ,רעסערג
 ,רעכייר
 רעגילק
 רעקימכעמ ןוא
 -- ןרעדעי ןוא םענעי ןוא םעד ןופ
 .עקירעמַא טינ זיא םָאד

 לָאמַא ןופ סעיציזיווקניא יד
 .רעהַא טכַארבעג זדנוא ןכָאה
 טכַאנ רעד ןופ רעכעל עצרַאוװש יד
 .טכַאמ רעייז ַאד ןריואוועגנָא ןבָאה

 טנייפ טָאה טלעוו יד

 .רעקירדאב ןוא רעגניוװצַאב

 טייקיבייא רעד ןיא ןטכייל'ס רָאנ

 .ןלָאקניל ןוא ןָאסרעּפעשזד

 .ס

 -- רע ןוא וד ןוא ךיא ןוא

 ? רימ ןענייז סָאװ

 ? רימ ןליוו סָאװ

 ,םיונ ןיא עמרעדירברַאפ

 ריטמ יד רימ ןלארּפעצ

 ,טכיל ןוא םפול רַאפ

 ,יולב למיה רַאפ

 .יוט-ןנרָאמ רַאפ

 ןריצלָאמש רימ
 .םיאיבנ יד ןופ םַאטשּפָא ןטימ
 ךַאד רעייט טלַאה'כ
 .תובא יד ןופ השורי

 ,םירמ ןוא השמ

 ,סומע ןוא היעשי

 -- ןיז רעייבאקאמ יד

 ןעוועג רעזייוו-געוו ןענייז יז

 סרעטָאפ-םירנליּפ יד רַאפ

 ,ןייּפ ןופ העש ןיא

 ןעוועג רעטסיירט יד

 ,דנַאל ןופ ןרענָאיּפ רַאפ

6 

 ! עקירעמַא
 ,דרע עטוג ןייד רימ ןגייא זיא'ס
 .טרענעג טולב רעזדנוא טימ יז ןבָאה רימ
 טלעוו רעד ןופ רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ
 .דלעפ ןייד רימ ןבָאה טרעקאעצ
 ,טכורפ ןייד ףייר זיא דניצַא
 .מילב ןמרָאג ןייד
 .םיה ןוא ףיוא טסַאּפ טנַאה-סטעברַא ןיימ
 : רַאװ זיא'ס ,ףימ טלצרָאוװעגנייא ןיב'כ
 .רָאי טרעדנוה יירד ָאד ןיוש ןיב ךיא

 ? רעוו ,ךיא ןיב רעוו : טסנערפ וד
  רענָאיּפ רעד ץילַא ךָאנ ןיב ךיא
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 ,רָאכ-רעקלעפ ןיא ,דיירפ ןופ ןוא םייהיירפ ןופ
 ,עקירעמַא ,דימ טינ ןיב ךיא
 ,דיל-טייהיירפ ןייד דימ טינ רעוו ךיא
 ,רַאלק ןעגניז וצ

 נרעבלעקניד .פ .פ

4 

 ,רעצַארקנקלָאװ םוצ זדלַאה םעד קערטש
 .טסיופ ןייז טָארד למיה םוצ ,עז
 ןצאלַאּפ ענעלַאטש יד טימ

 .טסיורג ןוא טמיר ךיז קרָאי-וינ טַאטש

 ,ןרענָאילימ-יטלומ ןופ טעוועג
 ,לַאטיּפַאק ןטּפָאטשעגנָא ןופ טסעמרַאפ

 ןרעמ ןוא ךיז ןרעמ ןקָאטש ןעוו
 .לַאריּפס שירעגיז טלקניפ'ס ןוא

.2 

 .קָאטש ןטירד-טרעדנוה םוצ סערּפסקע .טיעטס-רייּפמע רעד

 .לָאטש ןופ טנעוו ןוא ןָאטעב גרעב ךרוד

 .קָאלג ןוא קיױּפ טימ ץרַאח ןיא טגָאלש סע .ּפָאק טלדניווש סע

 ,ץנַאלגױלַאטעמ טימ טרעמילג םערוט-רעלזיירק רעד

 .טינַארג ןשידעוװש ןצרַאוװש טימ ,ָאקָארַאמ ןופ למרימ ןטיור טימ

 ,טצנַארקַאב ּפָאק ןצלָאטש םעד לָאטשיַאטסָארינ

 .דיל שירטעמ טנזיוט ַא םיור ןיא טלַאש סע

.8 

 ,רעילָאּפַארטעמ רעגריב םוצ ןעד ןכיילג ךיז ןעק רעזו
 ,ענערָאבעג-ײינ םרעצַארקנקלָאװ ןופ טלעווק סָאוװ
 :ץעקיאײלרעלַא ןליטס ןופ

 עקיסַארעט

 ילמיה רענַאקירעמַא עטסערג יד ןופ רענייא ,גרעבלעקניד ,פ ,פ *

 םענײלק א ןיא עגַאקיש ןיא רָאי 73 וצ ןברָאטשעג ןטקעטיכרַא-רעצַארק

 ןייז ךָאנ ,טָאה יורפ עקירעי-73 ןייז .רענעסעגרַאפ ,רעמערַא ןַא ,רעמיצ

 ,טעברַא זיא'ס עכלעװ ןבעג ריא לָאז'מ ,ןטעבעג ,טיוט



 עשיטַאג ןוא
 --- עקידימַאריּפ ןוא
 :ןענייז סָאװ
 ,עטניואווַאב
 ,עטניורקַאב
 ,עטמערוטַאב
 עטלעמשעג ןיילַא ךיז ןטנעמונַאמ
 ,ןמַאנגַאמ עשיטַאריּפ ןופ
 ,עינַאװערַאה רעמביורעגנָא טימ
 .עטקימכענקרַאפ טנעה טימ

4 

 ,גרעבלעקניד ּפיליּפ קירדערפ רָאנ
 טקעטיכרַא רעטסיימ רעד
 ,דנאל ןיא ָאד סרעצַארקנקלָאװ עטסנעש ןופ

 ,ןברָאטשענ רענעזָאלרַאפ א זיא
 ,דנַאש ןוא טײקמערַא ןיא

 ,קרַאי-וינ ןיא ןַארייא םעלפ רעד ןופ רעטסיימ רעד
 ,ןטניוו ןופ םַאמש ןיא ייזומ-דליפ ןופ
 רעטניוו רעמיצ ןטצייהַאבמוא ןַא ןיא םָאה טבעלעג
 .גרָאמ םוצ טיוט םייב טנידרעד ךיז ןוא

 סעינַאּפמיס טינַארנ-לָאטש ןופ טקעטיכרַא רעד

 .ןיימש יו טרַאה רעצרעה רַאפ טָאה טעברַאעג

 ,סעירָאלג טימ טנױרקַאב גנַאל ןבעל ַא

 .טנייווַאב ןיילַא רעקשטיטלַא ןייז ןופ --- טיוט םייב

 ,רָאי קיצעביז ןוא יירד ןרָאװעג טלַא זיא יז
 ,דיילק ןייק טאהעג םינ םיא ןטיײלגַאב וצ רָאנ
 ,רַאּפ א טנעה עקידרעטיצ -- ןגעמרַאפ ריא
 ,טיירג ןעניד וצ טיורב לקיטש א רַאפ

 ! םייללטנעשזד-םיטַאבעלַאב ,ָא

 ןליד יד ןבָארקש ליוו גרעבלעקניד םַאדַאמ

 -- רעצרעהי-למרימ ערעייא ןופ

 ,רעצארקנקלַאװ יד

 קרעוורעטמפיימ יד

 ,ןַאמ ריא ןופ

 .טקעטיכרַא ןסיורג םעד
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 1933 ,ןיעמ ןיא ףרָאד-רעשיפ ַא
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 לטעטש-ןפַאה ןפיוא ךעלטימעג טור לכיימש רעליטש ַא

 .עלָאמש ןראוטַארמ ףיוא שטנעמ רעד טזיירּפש ןטלאהעגנייא ןוא

 ,רעמערב ףיוא ךיז ןענעקירט סָאװ ,ענעצלאזעג שיפ טימ טקעמש סע

 .סעלָאזָאמ עטנשקעעגנייא יד ליופ ןּפוצ םייל-םי עניורב יד

 ןבעוװעג עשינאידניא טלעטשענסיוא ןעגנעה סָאנ-טּפיױה ףיוא
 .ערָאק רעקידעקעמש ןופ ענעטכַאלפעג ךעלעברעק ןוא
 ,ןכערק יד ןלעשומ ןיא זייוונפיוה ןניל ןשיוק ןיא

 .ערָאלק ,עיולב ןגיוא ןבָאה רעמערק עקידננייווש ןוא

 .ןטסאמ עזעיצַארג ךיז ןציּפש עטכוב רעקידנליק ןופ

 ,.רעדלעוו ענסָאס ענירג-לקנוט יד ןרעיוה ךעלגרעב ףיוא
 ,ןטסאל ערעווש רעטנוא ןכעּפ רעסַאװ ןפיוא סרעּפעלש יד
 .ןדלעה עסיורג ןדעי ייב ָאד ןענייז ןענַאטיּפַאק ןוא

 .םעטכַאי עסייוו עקסרענָאילימ יד ןרעקנַא ןּפַאה ןיא
 .ןעמיורט ןבעל-רעשיפ-םערָא ןופ עשיפרָאד רעדניק רָאנ
 סעטכַאלּפ עפייטש ערעווש רעטנוא ךעלפיש ןגיל ןפיוה ןיא
 .ןעמיוש ןוא ריט ןיא ןָא ןּפַאלק סעילַאװכ ענירג --- ןטנוא ןוא

 ןזיור עדליוו עניילק ןקעמש עקידלגרעב ןגעוו ףיוא
 .ךעלברעמשמוא ךיז ןכַאמ וצ ךָאװ ףיוא ןַא ןעמוק רעלָאמ ןוא
 ,ןזיוה-טעמַאס ןגָארט ןוא קירב ףיוא גנַאגרַאפ-ןוז ןלָאמ ייז
 .ךעלבעב-ריזח ןוא טיורב םעניורב ןעמערַאוװ טימ ךיז ןקיווק יז

 .ןענַאלּפָארע עניילק יו ,טפול ןיא םוא ןזיירק סעוועמ יד

 .רעקעלפ יד ףיוא ןעור ןוא ךיז ןנָאי ,ןענייוו ,ןכַאל יז

 ,ןענַאל ענירג ףיוא סיוא סנטָאש עצראוש ןעלקריצ סעקלָאי יד

 .רעקעלג ןעגנילק ןטייוו ןופ םערוט-טכייל סלזדניא םעד ףיוא ןוא

.2 

 ;ןפַאה םוצ ךיז ןעלּפערמ סנדָאל ענירג טימ סעשודעטאק עפייוו יד

 ןפאג ןוא ,ליומ ןפָא טימ ךיז ןעלגנעלש ,ןעינַאמ ךעלסעג עלָאמש יד

 ,קיטנַאלמַא םוצ ןרעיוא יד ןָא רעדלעװ-ענפָאפ ןציּפש -- ךעלנרעב ףיוא

 .שיטנאגעלע ןזלעפ עלעג עטַאלנ ןטעלגנ סעילאוװכ ענירג יד
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 .ןפיש ןייק טינ ןזָאלרַאפ'ס ,טינ ןעמוק סע .זיא ןפַאה רעד טיוט רָאנ
 .ןפימ לפייווצרַאפ ןיא לפרעד ענייש'ס טגיל ןַאזעס-בעל ןטכער ןיא
 .ןסָארטַאמ ןוא רעגערט ,רעשיפ ענרומכ ןעלמערד ןפרעוו עטסוּפ ףיוא
 .ןסָארטַאבלַא ןכַאל זָאלגרָאז רָאנ .טמוטש רעמערק רעד ,טגייווש ןפַאה רעד

 ,ןטפעה טםימ ענעמונרַאפ טינ רעגניפ-ןעיורפ ענייפ ,עקנילפ יד
 .ןטפעשעג-קיטנַא עשיטסירוט רַאפ ןעיינ ,ןקירטש ,ןטכעלפ טימ
 ; רעלָאמ יד ךיוא ןלעפ סע ןוא עטראגעג טסעג טינ רעמ ןעמוק סע
 ,רַאלָאד ןכָאנ קיריג ,טרעגנוהרַאפ רעטצנעפ-יוש עקידבוט-םוי יד

 ,ןפיוקרַאפ םוצ ןעייטש ןעלנעז עצלָאטש ,ךעלפיש-רָאטָאמ -- ןפַאה ןיא

 .ןפיוה יד ןרעיורט'ס רָאנ .דיירפ זיא טפול .ןעמולב עיולב ןעילב סע

 .קיסייב ןוא זיא רענריב רעד זייב .ןענורענסיוא -- עטוג ןטייצ יד

 .קיסיירד-ןוא-יירד-ןצניינ ןיא ךָאד רעגרע ץילַא טרעוו סע : טעז רע
133 

 ןאמטיהוו טלָאװ



 א ק ידוי
 1900 ןיא ןריובעג

 1929 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ? ךיא ןיב רעוו

 (דיל רעסערג א ןופ)

 -- טַאלברעּפיצ ןזיר א ףיוא לרעזייוו ַא 29

 .ןגרַאמ ןיא קירוצ טכַאנ ןופ ,טכַאנ ןיא גָאט ןופ ,ףיול ןוא ףיול

 -- ּפָא ךיז לעטש ךיא ואוו ,ךיא בָאה ןעמייה ייווצ

 ,סענישאמ ןוא םנזייא טימ טשיור -- ענייא

 -- ןייּפ טימ ןוא ןרערט טימ ,סעכ ןוא סַאה טימ
 ,םס טימ טשימענ ,ןייוו רעכעב א ,טיורב ךעלנעט לקיטש ַא
 ,טכַאנרַאפ ןקיביײא ןיא טניל --- עטייווצ יד

 ,רעטצנעפ יד ייברַאפ טייטש סָאװ ,טנַאוװ-רעיױומ יד

 ,לַארטש ןסייוו םעניד ַא ךרוד רָאנ טזָאל

 .ןרימ ענעגיובעגסיוא יד ,טנעוו עמורק יד םעלנ סָאװ

 ,ךעלסיפ יד םיא ייב ןרעטמיצ'ס סָאװ ,שיט ַא

 ,טרָאד לטעב א ,ָאד לטעב ַא

 ,רעכיב רעטרעדנוה ןטכייל טײקמערָא רעד טָא רעביא רָאנ

 .טלעוו רעד ןופ תומולח טנעוו עלָאמש יד ןיא ןבעוו סָאװ

 טעברַא ףיױא טרַאװ ךיא

 טכַאנ ןופ דנַאר םייב ױזַא יימש ךיא טּפָא יו
 ,גָאט םעיינ ףיוא טרַאװ ןוא
 ,טנַאװ-רעיױמ רעד וצ ףױרַא קוק ןוא
 -- קַאטש ןטסקעז םוצ
 ,סיורג ןוא טיירב ןיא סָאג יד טגיל סע
 ,טכַאנ טימ ךָאנ טעטנעּפעג
 .בעוועג-יּפש ןיא גילפ ַא יו ,ךיא יימש סעטנעּפ יד ןיא ןוא

 טלעוו יד זַא ,ךיז טכַאד'פ ןוא ,טרַאװ ךיא
 ,ךיא יוװ ,קימעמוא טרַאװ
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 אקידוי 04

 טא 4 4 2 4

 ןקירבאפ ןופ רעטצנעפ ןיא לָאז םע
 ,טכיל טימ ןטכיילפיוא
 בייל ןיימ ךרוד טרעדיוש

 ,טסברַאה ןפיט ןופ טניוו רעטלאק רעד
 ךיז ןמיברַאפ טינ רעמוז ןופ טָאה סע
 ,דײלקַאב ןיד ןיימ

 ,רעצ רעליטש א טנָאנ ןצרַאה ןיא
 -- ויוה ןיימ וצ ךיז טנַארמ סָאוװ
 ,קָאמש ןטמייווצ םעד ףיוא רעמיצ ַא
 ,טלַאק ןוא רעמנמַאשרַאּפ
 דניק ןיימ ןעמַאזנייא ןַא זָאל ךיא
 .טָאראב סענעגייא ףיוא

 ? ךָאנ רע טּפָאלש יצ ?טרָאד רע טנייוו יצ

 . . . קָאטש ןטסקעז םעד טיחה ךיא

 סננרָאמ עקיטסברַאה

 ,ןעלמיה עלעקנוט ייב ,סנגרָאמ עקיטפברַאה ןיא

 ,העש יד ןיימשפיוא רַאפ רעגייז רעד סיוא טגנילק סע ןעוו

 . . . ןגעװַאב וצ ןָא ךיז טכיוה ףוג רעלָאמש ןיימ

 .ןעמערב יד ףיוא יילב יו םגננעה טכַאנ ןופ ךשוח רעד

 .םעילומרַאפ טייקלקנומ טימ ,טפָאלש דניק ןיימ

 .טכיל ןייק ןדניצ טםינ טציא ליוו ךיא

 ,ןרעטש א למיה ןיא יו ,טכייל םינּפ ןייז

 .ןבעג וצ םיא שוק א ןכירק טייקלעה רעדנגייטש ןופ סנטָאש ןוא

 ,ןטָאש 8א יוװ ןיילַא ,לימש ,םעב ןייז ייב ייטש ךיא

 ,דימ ,סַאלב ,טנַאה ןיימ םיוא קערטש ןוא

 ;ןפָאלש ךָאנ ךיז טעב רענניפ רעדעי ןיימ

 ,לּפעק סלגניי ןיימ ייז טימ רירַאב ךיא

 םָאלש ןייז ןבָאה סָאװ ,רענניפ עניימ שוק ַא וט

 .ןטירעצ טינ
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 ןיימש ךיא ביילב ױזַא

 ,ןיימש גָאט ךַאנ גָאט ךיא ביילב ױזַא
 .רימ רענעגייא ןיימ ייב טלַאטשעג דמערפ א
 דניק קידנּפָאלש ןיימ ןזָאל --- רעצ ןיימ סיורג ױזַא זיא'ס
 ,טנעוו עקנילָאמש ריפ ןשיווצ
 רימ וצ טפור ןוא ףיוא ךיז טּפַאכ רע
 .קערש טימ לופ
 :םימש ענעפָאלשרַאפ ַא טרעפטמנע רימ א סעּפע ןופ
 ! ףָאלש --

 ןעניגאב ןעיורג ןיא םוא טרעדנַאװ דניק ןיימ
 ,בומש רעקידייל ןיא
 ,טפור ןוא טנייוו
 .ףיוא ןעיימש עלַא זיב

 קירבַאפ ןיא
 ,קירבַאפ ןופ רעטצנעפ ףיוא קוק ךיא
 טקעדאב ךעלעביומש עיורג טימ טניל סָאװ
 ,קילנ ןרָאי ןוא ייוו ןרָאי ןופ
 ,קידלמוט טננוי ןופ

 .גנַאגרַאפ-ןוז ןוא טכיל-ןגרָאמ ןופ
 -- ןבילבעג ךעלעביוטש ןענייז סָאד
 .קידנקערש ןניל ןוא ,ןיד ןוא ,יױרג-קישַא

 ,ךעלרעדנואוו ,קיזיר םגיל טָאטש יד

 .דיירפ ןוא טכיל טימ טפור ןוא

 ,טנַאװ יד זיא קיד-וצ רָאנ

 .קירבַאפ ןיא קישיור ןוא

 ,ךיא םולח ןהעש-ורּפָא ןיא

 ,ביוש ףיוא ךעלעביומש יו

 ,ןיילַא ךיז וצ וצ ךיז רעה ןוא

 .ףמאק ןיימ וצ ,ורמוא ןיימ וצ

 סױרַא טנייוו עניימ טפאשקנעב יד

 ,ןישַאמ ןופ ןשיור םייב

 דניק ןיילק ןיימ ךָאנ טפאשקנעב יד

 .רימ ןָא לעווש ןדמערפ םייב

 ביוש ןפיוא ןגיל סָאװ ,ךעלעביוטש ןוא
 .ןישאמ ןופ שיור ייב ,ךיא יו ,ןרעטיצ



 (רעדניּבנייא ןושרג) רעװַאּפ רעװַאכ
 1900 ןיא ןריובעג

 1923 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ליװזנָארב ןיא גָאטרַאפ ַא

 : ןעיירש ליװזנַארב ןיא סרעגייזקעוו רעטנזיו 0
 ! ףיוא טייטש ,ףיוא טכַאוו
 ,ןעּפירקס ןליד ,ןעּפיר ןטעב
 .ןגָארט םיפ ,ןגָאי טנעה
 ,ךיש ,ךעלדיילק ,ךעלקער ,ןזיוה
 .ךיג רעד ףיוא ,ןעמ טיצ ,ןעמ טּפעלש
 ;ןרעטשנגרַאמ רעד למיה ןפיוא ךיז טשעל'ס
 .ןרעטמַאל-טָאטש רעד -- ןגָאר יד ףיוא טססוג'ס
 ,רקוב יהיו ,ברע יהיו
 .ירפרעדניא זיא םציא ,טכַאנ ןעוועג
 .ימ ןופ ןשטנעמ יד ןסאנ עלַא ףיוא ךיז ןגָאי

 ןיז ,סעטַאט ,רעטסעווש ,רעדירב
 .ןיחַא ,ןיהַא ךיז ןגָאי עלַא
 ;ןענַארַאּפ קירב ַא זיא ןענַאװעל וינעווע ףיוא
 .ןענַאב יד ןטעהנַאמ ןייק ,ןטרָאד ןגָאי ,ןטרָאד ןגָארט
 ,גנעל רעצנַאג רעד ןיא סעמרָאּפטַאלּפ יד ףיוא ןביוא
 ,גנערדעג סיורג ַא זיא'ס ןוא ,ךיז ןעמ טּפוטש ,ךיז ןעמ טסיוטש
 ,ןגָאױצ ןָא ןעמוק ןענַאב רעדייא ןוא
 .ןגָאמ ןָא טבייה חרזמ ןיא לייוורעד טייקיטכיל יד
 . . . רעטיול ,רעמיול עלָאנ טייקיטכיל ַא
 ,ןעמוק טינ ךָאנ ןלָאז ןענַאב קרַאטש ױזַא ךיז טליוו
 ,ןעמושזעצ טינ ךיז ןלָאז ןסלער
 .ןעמורבעצ טינ ךיז ןלָאז סעמרָאפטַאלּפ

 ,ןעמוק ,ןעמוק רעבָא ןענַאב
 ,ןעמורב ,ןעמורב סעמרָאפטַאלּפ
 ,ןּפאכ ןעקנופ ,ןּפַאלק רעדער

 .ןצילב ןלָאמש ,ןצירק סנזייא
 ,שינעקור ַא ,שינעסייר ַא
 .שינעפוטש ַא ,שינעסיוטש ַא

266 
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 ןענַאגַאװ עטקַאּפעג יד ןיא ןןוא

 . . . ןעמ ןָאק ןיוש ןייטש וליפא
 ,ןציז קנעב ףיוא סָאװ ,יד ,ןענַאגַאװו עטקַאּפעג יד ןיא

 ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןציז
 ,ןענָאק ןיוש ןייטש טינ וליפא סָאװ יד ןוא
 . . . ןגיוב ,ןגיוב ןייא ןיא ךיז ןעוט
 ,ןּפַאלק אזא ןוגינ א רעדער יד
 . . . ןּפַאכ ,ןּפַאכ ךיז ןעמ טוט אזַא ץנַאט 8 ןיא ןוא
 ,לדיימ שינעילַאטיא ןַא ןגעק רוחב רעשידיי ַא
 ,לדייא ןוא ןייש ױזַא טצנַאט
 ןגיונ ,ןגיונ ךיז רֶע טומ ,ןגיוא עצראווש עריא ןגעק
 -- ױזַא ךיוא ,םיא ןנעק יז ןוא
 -. . . ןגיונ ,ןניונ ךיז טוט |

 ,ךיוה ןוא טיירב ,רעקרַאטש ַא ,רעקיטיוה-לקנוט ַא
 .חוכ טָאה יז םיוק סָאװ ,לדיימ שידיי ןגעק טצנַאט
 ,טנעוו יד ךיז ןעלסיירט ,ליד רעד טרעטיצ

 ,טנעה עקידנכוז עריא ןּפַאכנָא סעּפע ןיא ךיז ןליוו
 .םיוה רעלקנוט רעד טימ ןַאמ ןיא ןָא ךיז יז טּפַאכ
 ךיז טניוו ,ךיז םניוו רע רָאנ ,טינרָאג רע טגָאז
 .םיונ ןיא רעטסעווש רעד טימ
 ןענַארַאפ קירב א זיא ןענַאװעל וינעווע ףיוא
 .ןענַאב יד ןטעהנַאמ ןייק ןביוא ןטרָאד ןפיול

 לענש ןגָאי ,ןפיול ,ייז ןפיול
 .לענוט ןרעטצניפ ןיא ּפָארַא ךיז ןזָאל ןוא
 ,ןגָאי ייז רעטייוו ,ןפיול ייז רעמייוו לענוט ןיא ןוא
 .ןגָארמרעד ןשטנעמ יד ,ייז ,ןמעהנַאמ לזדניא םוצ זיב
 ,ןענַארַאפ סעיצנַאטס ןענייז ןטעהנַאמ לזדניא ןיא
 .ןענַאב עטקַאּפעגנָא יד ןופ םױרַא ןטרָאד ךיז ןעמ טזָאל
 ,ןסַאג סנמעהנַאמ ףיוא ,ןסַאמ ןעמָארטש
 . . . ןעמָארטש ,ןעמַארטש
 ,ןכייט ןרעוו ןעמָארטש
 .ןעמי --- ןכייט
 ןוז יד --- חרזמ ןיא
 ,ןעמאלפ ןיא ןיוש זיא יז
 .ןעמַאזרַאפ עגר ןייק טציא רָאט ןעמ
 ,ןרָאנ ןדעי ףיוא --- עדייבעג-רעּפעש ןיא
 . . . ןרָאפרַאפ טייוו ןיוש זיא יז טעברַא יד

 ,ןעיירד ,ןעיירד ןיוש -- רעדער
 ,ןעיינ ,ןעייג ןיוש --- ןענישַאמ
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 ,רעכעה ,רעכעה ןיוש טייג ,ןעילג ,ןעילג ןיוש --- סנזייא-סערּפ
 דלָאג טימ ךיז ןלַארּטשעצ'ס ןוא . . .ןעיצ ,ןעיצ ןיוש --- ןלוקסומ
 . . . רעכעד רעקרָאידוינ ,ןוז יד --- למיה ןפיוא ןוא

1924 

 רעסערּפ רעד ןתנ:םולש

 םולש-ןתנ ,רוחב רעד
 - .םולח ןיא וליפא ,ךעלדיילק טסערּפ
 ,טנעה ץנייז ןיא ןזייא סָאד טפיול לענש
 ,טנעס קיצפופ טנידרַאפ ןיוש -- סָאװ רעדייא
 ,לדיילק סעדעי זיא דייז ןופ
 . . . לדייא ןוא טרַאצ ױזַא טיינעג
 סרעגנעה יד ףיוא ןוא
 ךעלדיילק עטסערּפעגסױא יד
 םיוא רָאנ ןקוק
 . . . ךעלדיימ עקידעבעל יו
 טסולנ טימ ,דייז ןרעטנוא ןופ יו שממ טעז רע
 .טסורב עמערַאוװ-ננוי ַא טרעטַאלּפ ,ךיז טבייה
 ,ףיוא טגנעה ןוא ,רע טסערַּפ
 ,ףיוא טננעה ןוא רע טסערּפ
 ,לָאצ ןיא ליפ ױזַא ןיוש
 -- לַאמַא טימ גנילצולּפ יוו

 ,רימ ךרוד ןוא רעטצנעפ ךרוד

 ,רעיש ַא ןָא ךעלדיימ
 ףוס ַא ןָא ןוא רעיש ַא ןָא
 ףָאלש ןופ רעדמעה ןיא ,םיפ עסעוורָאב םימ

 ,ןעמוק ייז ךָאנ ןוא ךָאנ
 .ןעמיווש ןָא טבייה ןגיוא יד רַאפ שזַא

 | .ייז ןעק רע
 ,סנירעיינ ,סנירעּפעטש ,סנירעוועריצ ןענייז סָאד
 ,יד עלַא ןענייז סָאד
 ,ימ רעייז טגיילעגניירא ןבָאה סָאװ
 ןייּפ רעייז ןוא ,םייווש רעייז
 .ןיירַא דיילק םענעדייז ןקיזָאד םעד ןיא

 ,ןעמענ יד ייב ךס ַא ןעק רע
 .ןעמעש טינרָאנ םיא רַאפ ךיז ןעוט ייז ןוא
 טכַאנ ןופ רעדמעה יד ךיז ןופ ּפָארַא ןעיצ
 .טכַארּפ רענעדייז ןיא ךיז ןָא ןעוט ןוא
 ,ןדנובעג דָאר ַא ןיא ,ןדנוצעצ ןגיוא טימ
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 רָאג זיב זאטסקע ןיא ,רָאה ענעזָאלעצ טימ

 ,ןעיירד ןוא ךיז ייז ןעיירד

 . ןעיירד ןוא ךיז ייז ןעיירד

 -- רע םעז גנילצולּפ ןוא

 ,ךעלדיימ יד טינ רָאג ןצנַאט'ס

 .ךעלדיילק יד רָאנ רָאג ןצנַאט'פ

 דייז ןופ לדיילק סעדעי ןוא

 : טיישראפ ןוא ךערפ םיא וצ טכַאמ

 ,ןתנ-םולש

 .!ןתח ןיימ ייז !

 ,ןתנ-םולש

 . !ןתח ןיימ ייז

 -- ףיוא ךיז רע טּפַאכ

 ץראווש זיא יז טכַאנ יד ןוא

 ,ץרַאה סָאד םיא טּפָאלק קידארומ ױזַא ןוא

 ,ץעק ןענייוו ןפיוה יד ןיא ןוא

 . ץל ַא יו טכַאל ןרעטמַאל רעד סאג ןיא ןוא
1925 

 שוק רעקַאמשעג רעסיורג רעד

 א

 -רַא רעד וצ טלייאעג ךיז טָאה עמַאמ יד ןעוו ,ירפרעדניא עלַא טעמכ
 טָאה ,ירפרעדניא עלַא טעמכ ןוא .טנייוועג ןוא ןֿפָאלעגכָאנ עלערא זיא ,טעב

 ןצעזרעטנורַא ךיז טגעלּפ יז .שוק ַא טימ ןטעבעגרעביא לסיבַא עמַאמ יד םיא
 גנוטעלג רעשעמַאמ ַא ןופ לוק סָאד זיא סָאװ ,לוק םעד טימ ןָאט גָאז א ןוא
 : טפַאשביל ןוא

 -ַאמ ןייז ןבעג ןוא עלעגניי םוגנ א ןייז עלענוז ןיימ לָאז ! ַאש ,אש ,ונ ---

 .שוק ןקַאמשעג ןסיורג םעד ןעמ

 ןסיורג םעד ןעמַאמ ןייז ןבענעג ןוא עלעגניי טוג א ןעוועג עלערא זיא

 ןקַאמשעג ןסיורג םעד ןבעגעג ןעלערא ריא טָאה עמַאמ יד ןוא ,שוק ןקַאמשעג

 .יעוװבָאס םוצ טלײאעגקעװַא ןוא שוק

 עצראווש ןוא ,לזענ סַאלב ַא טָאה .טלַא רָאי ףניפ םיוק זיא עלערא ןוא

 טכידעג-וצ ,ּפָאק ןקיציּפש ַא ןוא .לזדלעה ןיד א ןוא ,ךעלנייא ענעקָארשרעד

 ןוא ןריושעג טינ גנַאל ןיוש ייז טָאה ןעמ לייוו ,רָאה עניורב טימ ןסקָאװַאּב

 ןוא .דיַאס-טסיא רעד ףיוא זיוה-טנעמענעט ַא זיא ,טניואוו רע זאוו ,זיוה סָאד

 טסייוו רעוו ,דיַאס טסיא רעד ףיוא רעזייה-טנעמענעט יד ןופ רעמצנעפ יד ןופ

 ענעקָארשעצ טימ ,ךעלזדלעה עניד טימ ,ךעלזענ עיולב טימ ךעלערא לפיוו

 יו ,ןעז וצ סנגרָאמירּפ-רעטניװ יד ןיא סַאג רעד ףיוא סױרַא ןקוק ךעלגייא

 .יעוובָאס םוצ ךיז ןלייא סעמַאמ ערעייז

 רעד ןופ עטסָאבעלַאב יד מָאה גָאט ןצנַאג ַא םיא ףיוא ןבעגעג גנוטכַא
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 0 וועי וו וו ומי חק פי ווי וו וה וו וו וה

 טָאה הרש --- ,ריטרַאוק ןטלַאהעג ןבָאה עלערא ןוא עמַאמ יד ואוו ,הריד
 רעטלע ןעוועג זיא סָאװ ,ימענ לרעטכעט ַא טאהעג טָאה הרש ןוא .ןסייהעג יז
 סָאװ ,לוק ַא טגָאמרַאפ טָאה ימענ עקיזָאד יד ןוא .רָאי יירד טימ ןעלערא ןופ
 רעדייא ןוא .ןעמַאמ סעלערא ייב יוװ טקנוּפ ,קידנמעלג ױזַא טעמכ ןעוועג זיא
 ןיא ןעגנַאגעג זיא ןגיוא עניורבזענעדלָאג ןוא רָאה עמױר-רעּפוק יד טימ ימענ
 ,ךעלהשעמ טלייצרעד םיא ,ןעלערַא טימ טליּפשעג לייוורעד ךיז יז טָאה ,עלוש
 -ּפעש ןוא ךעלעיק ריּפַאּפ עטרילָאק ןופ ןרָאשעגסיוא םיא ןוא ,ךעלדיל ןעגנוזעג
 ןיא טזָאלעג ךיז טָאה ימענ ןוא ,טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא רעבָא .ךעלעס
 רעדיוו ןוא ,ןעמַאמ ןייז רעירפ יו ,ןפָאלעגכַאנ ךיוא ריא עלערא זיא ,עלוש
 וצ ןָאטעג גָאז א ןוא טצעזעגרעטנורא ךיז ימענ עגולק יד טָאה .טנייוועג
 : ןעמַאמ ןייז ייב יו ,קידנטעלג ױזַא ןעוועג טעמכ זיא סָאװ ,לוק םעד טימ םיא

 ןימענ ןייז ןבעג ןוא עלעגניי טוג 8 ןייז עלערא לָאז !ַאש ,אש ,ונ ---
 .שוק ןקַאמשעג ןסיורג םעד

 ןסיורג םעד ןימענ ןייז ןבעגעג ןוא ,עלעגניי טוג 8 ןעוועג עלערא זיא
 שוק ןקַאמשעג ןסיורג םעד ןבעגעג ךיוא םיא טָאה ימענ ןוא ,שוק ןקַאמשעג
 .עלוש ןיא טלייאעגקעווַא ןוא

 .ב

 זיא ןעלערא ןעוו ,ךָאװ רעד ןיא געט ייווצ עטוג ענױזַא ןעוועג ןענייז'ם

 ןסייהעג ןבָאה ךָאװ רעד ןיא געט ייווצ עקיזָאד יד .רעכעליירפ ךס 8 ןעוועג

 ,קיטנוז ןוא תבש

 ךס א ןעוועגנ זיא ןעלערא סָאװ ,געט עמוג ךפ א ךָאנ ןעוועג ןענייז'ס

 ."קעלס, ןסייהעג ןבָאה געט עטונ ךיוא יד .רעכעליירפ

 טָאה ,"קעלס , ןופ געט יד ןיא ןוא ,םקיטנוז יד ןיא ןוא םיתבש יד ןיא

 עג טינ ,טַאהעג טנייפ קרַאמש ױזַא טָאה עלערא סָאװ ,רענייז-קעוו רעד

 ןבילבעג זיא עמַאמ יד .תולוק-ילוק ףיוא קידנקערש ױזַא גָאמרַאפ טעשמיווק

 גנַאל טאהענ ביל טָאה יז .ךיז טימ ןבעגעגּפָא ךיז רָאנ ןוא םייה רעד ןיא

 .רָאה עצרַאװש עגנַאל ןוא עטכידעג עריא ןעמאק ךיז ןוא לגיּפש ןרַאפ ןייטש

 ןיא ןוא ,עמַאמ ענייש 8 ןוא עמַאמ עגנוי 8 ןעוועג זיא עמַאמ סעלערא

 -סיוא יז טָאה ,"קעלס , ןופ געט יד ןיא ןוא ,סקיטנוז יד ןיא ןוא םיתבש יד

 ,רענעש ךָאנ ןוא רעגניי ךָאנ טקוקעג
 ,טייצ-רעמוז רָאנ ןלַאפעגסיױא קידנעטש ןענייז "קעלס , ןופ געט יד ןוא

 ףיוא ןוא .סַאג רעטביז רעד ףיוא סָאװ ,לקרַאּפ ןיא ןריפ עמַאמ יד םיא טנעלפ -

 סָאװ ,ןכאז ךס א ןעוועג קידנעטש ןענייז סַאג רעטעביז ףיוא לקרַאּפ םעד

 ןוא ,סעקלדיוה ןעוועג טרָאד ןענייז'ס .ןעלערא יו עלעגניי ַאזַא ןלעפעג ןָאק'ס

 ןשיווצ ךעליירפ ןעוועג ןטרָאד זיא ללכב .ךעלטסעק-דמאז ןוא ,רעטערב-שטילג

 ר | .ךעלרעדניק ךפ ַא
 ,ךעלרעדניק עכלעזַא ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז לקרַאּפ ןקיזָאד םעד ןיא

 סָאװ ,ךעלדנַאלּפָארע יו ,ךעלכעליּפש ענשזַאוו רָאנ טגָאמרַאפ ןיײלַא ןבָאה סָאװ

 -ןישַאמ ןליפא ןוא ,זיירק א ןיא םורַא ןוא םורַא ןיילַא ךיז ןופ ןֿפָאלעג ןענייז
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 ךיוא טָאה עלערא ןוא .ךעלכעלייק טימ ןסָאשעג תמאב ןבָאה סָאװ ,ןסקיב
 -יוא ןַא שטָאכ זיא ,לדנַאלּפָארע ןייק טינ ביוא .ךעלכעליּפש ענױזַא טלָאװעג
 .לסקיב-ןישַאמ א שטָאכ זיא ,לכעליבָאמַאטױא ןייק טםינ ביוא ,לכעליבַאמָאט
 םיא יז טעװ ןגרָאמ ,טסייח סָאד ,ןגרָאמ ףיוא טנײלעגּפָא סָאד עמַאמ יד טָאה
 -עג טָאה עלערא זַא ןוא .ןגרָאמ ףיוא טגײלעגּפָא יז טָאה גָאט עלַא .ןפיוק
 םימ ןָאמעג גָאז ַא םיא יז טָאה ,טנייה רָאנ ,ןגרָאמ םינ ליוו רע זַא ,טנייוו
 : גנוטעלג ןוא טפאשביל ןופ לוק םעד

 ןעמַאמ ןייז ןבעג ןוא עלעגניי םוג ַא ןייז עלערא לָאז ! אש ,אש ,ונ --
 ,שוק ןקַאמשעג ןסיורג םעד

 םעד ןעמַאמ ןייז ןבעגעג טָאה ןוא עלעגניי טוג א ןעוועג עלערא זיא
 "עג ןסיורג םעד ןבעגעגקירוצ םיא טָאה עמַאמ יד ןוא ,שוק ןקַאמשעג ןסיורג
 . שוק ןקַאמש

 .ג

 ננוטכַא טפראדעג טינ ןיוש טָאה רענייק .ןסקָאוװעגסיױא זיא עלערא

 זןענייז קָאלב םעד ףיוא .ןטעברַא ןעננַאנעג זיא עמַאמ יד ןעוו ,םיא ףיוא ןבענ

 טםינ טָאה רענייק ןוא ,ןסקָאװעגסיױא ןיוש ןענייז סָאװ ,ךעלנניי ךס א ןעוועג

 .ינעב רעלעג רעד ןעוועג זיא ייז ןשיווצ .ייז ףיוא ןבענ גנוטכַא טפראדעג

 -עג ןעמאזוצ זיא ןעמ .רבח רעטפסעב ןייז ןרָאװעג זיא ינעב רעלעג רעד ןוא

 -וצ ,עלוש רעד ךָאנ טליּפשעג ךיז ןעמַאזוצ ,עלוש-סקלָאפ רעד ןיא ןעגנַאנ

 -וצ ,ןטכורפ ןוא ןכַאז עסיז ענעדיישרַאפ סטרַאקשוּפ יד ןופ טעבנגנעגנ ןעמאז

 עלערא ,גנַאנסױרַאעװבַָאס םעד ןבעל ןטכַאנרַאפ יד ןיא טרַאוװעג ןעמַאז

 -םוא טפרַאדענ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַאט ןייז ףיוא ינעב ןוא ,ןעמאמ ןייז ףיוא

 .טעברַא רעד ןופ ןרעק

 ןעוועג טלַא ןיוש זיא עלערא זיב רָאי עכעלטע ךָאנ קעװַא ןענייז יױזַא

 עדארג ןוא ,טכַאנרַאפ א םייהַא ןעמוקענ לָאמ ןייא עמַאמ יד זיא .ןצכעז רָאי ַא

 יא ןעוועג זיא ןוא ןעמוקעג םייהַא יז זיא עטצוּפרַאפ ַא .טעברַא רעד ןופ טינ

 ..וזַא ןוא ױזַא זַא ,ןוז ריא וצ טגָאזעג טָאה יז .קירעיורט יא ןוא ךעליירפ

 רעסיורג א ערה-ןיע ןייק ןיוש זיא רע זַא ןוא ,טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא

 ,רעווש ױזַא טעבראענ טיוט סרעטָאפ ןכָאנ ןרָאי עלַא טָאה יז זַא ןוא ...רוחב

 ןוא ,ןַאמ רעשימייל ןוא רענייפ א . . . טזיילעגסיוא יז טרעוו רעטציא זַא ןוא

 . יז ליוו ָאנַאקיש ןופ רענידרַאפ רעטונג ַא

 יו ,ןעזעג טָאה עמאמ יד זַא ןוא .קיטעמוא רעייז ןרָאװעג ןענורהא ןיא

 םעד טימ ןָאטענ גָאז א םיא יז טָאה ,קיטעמוא רעייז ןרָאװעג זיא ןענורהא

 : טפַאשביל ןוא גנוטעלג רעשעמַאמ ןופ לוק סָאד זיא סָאװ ,לוק

 ןעמַאמ ןייז ןבעג ןוא ,רוחב רעטונג ַא ןייז ןוז ןיימ לָאז ! ַאש ,אש ,ונ --

 וק ןקַאמשעג ןסיורג םעד

 ןסיורג םעד ןעמַאמ רעד ןבענעג ןוא רוחב רעטונג א ןעוועג ןורהא זיא
 | . שוק ןקַאמשעג
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 רענלָאּפ ַא ןסקָאװעגסיױא זיא ןורהא ןוא ,קעװא ןענייז ןרָאי ךָאנ ןוא

 סקירעביא טינ ןוא ,ןסקָאװעגסױא רע זיא רעכיוה ןייק סקירעביא טינ .רוחב

 -עג טוג ןעוועג טינ זיא סָאװ ,לרוחב רעדיאס-טסיא ןַא .רעקיטפערק ןייק

 ויא ןעמ זַא ,ךָאד רעבָא .טפַאשלגניי ןייז ןיא ןוא טייהדניק ןייז ןיא טרענ

 ענעדייז םיוק ,םיוק ענייז טימ טניישענ רע טָאה .ןעמ טנייש ,רָאי ןצניינ טלַא

 ענייז טימ ןוא ,ןגיױא עצרַאװש עקיטכיל ענייז טימ ןוא ,ךעלצנַאװ עצרַאװש

 .רָאה עניורב עטכידעג

 טימ ימענ .ָאנַאקיש ןיא טניואוועג ןכָאה ןַאמ ןטייווצ ריא טימ עמַאמ יד

 -עג זיא ימענ זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .סקנָארב יד ןיא ץעגרע -- ןעמַאמ ריא

 דליב ריא ןעזעג לָאמ ןייא וליפא טָאה רע ןוא ,ןירעביירש עטמירַאב א ןרָאװ

 -שרעדנַא ץעגרע ןעוועג ךיוא זיא ,רעלעג רעד ,ןעב רבח ןייז .גנומייצ ַא ןיא

 -נַארפ-ןאס ןיא טגָאזעג ןבָאה עקינייא .טסואוועג טינ רע טָאה --- ואוו .ואוו

 ןיא .עיפלעדַאליפ ןיא טציז רע זַא ,טגָאזעג רָאנ ןבָאה עקינייא ןוא ,ָאקסיצ

 .יירעביור רַאפ עמרוט

 ךָאו ַא רַאלָאד 24 עצנַאנ .רענידרַאפ א ןעוועג ןיוש זיא ,ןרהא ,רע ןוא

 ךָאנ רעבָא טָאה רע .םַארקיזייּפש רעפיורנ א ןיא קריולק ַא סלַא ,טנידרַאפ

 ,קָאטש ןקיבלץז ןפיוא ןליפא ןוא ,זיוה טנעמענעט ןקיבלעז ןיא טניואוועג ץלַא

 .עמַאמ םילריוש ייב רָאנ ,עמַאמ סימענ ייב טינ רָאנ

 .עטעוװַארּפרַאפ וצ ןייק םינ ךיוא .ןרָאי ענייז ןיא ןעוועג זיא ילריוש ןוא

 -ענ רעבָא יז טָאה רַאפרעד .למינּפ ןיילק ַא טימ לדיימ דיַאס-טסיא רעגָאמ ַא

 ,ייז ןיא רעטכעלעג ןשלדיימ ןקיטסול טימ ןניוא עניורב עסיורנ ענייש טָאה

 טנָאקעג ייז טָאה יז סָאװ ,רָאה עצרַאװש עקידלזיירק עטכידעג ,עגנַאל ןוא

 .טפאשביל ןוא גנומעלנ טימ לוק ַא ןוא ,ןעמעקרַאפ ןייש רעייז

 ןיא ,סאנ רעטפקיצרעפ ןוא ריפ רעד ףיוא סיפָא ןַא ןיא טעברַאעג טָאה יז

 טעברַא רעד וצ קידנעטש ןרָאפענ ןוא רעצַארקדץקלָאװ עכיוה יד ןופ םענייא

 ףיוא ןבעגעגסיוא יז טָאה ןטסנידרַאפ עריא ץלַא .ץנַאט ַא וצ יו ,טצופרַאפ

 א הירב ַא ןעוועג ,טיינעגפיוא ןיילַא רָאנ יז טָאה רעדיילק עקינייא .ןָאטנָא

 .ילריוש יד טָא ,לדיימ

 -אזוצ ןעגנַאנעג זיא ןעמ .ןשטנעמ עגנוי עדייב ,טאהעג ביל ךיז ןבָאה ייז

 ,ךיוא ןורהא ןוא ןצנַאט טנַאקענ ןייפ רעייז טָאה ילריוש .ןלַאז-ץנַאט יד ןיא ןעמ

 רעד ןיא זיב רעהפיוא ןָא טצנַאטענ ןוא ןצנאט וצ טאהעג ביל עדייב ןבָאה ייז

 יד ןיא ןעמאזוצ ןעגנַאנעג ןענייז ייז .טכַאנ רעד ןופ ןיירַא העש רעטעּפש

 קיצניו רעייז עדייב ןוא דנאלייא ינוק ןייק ןעמַאזוצ ןרָאפעג ןוא ,םיוואומ

 טָאה'ס .רעפַאװ ןיא ןייז גנַאל וצ טנַאקעג טינ ןבָאה ייז לייוו ,ןדָאבעג ךיז

 .טלעק ןופ ָאלב ןוא ץרַאוװש ןרָאװעג ןענייז עדייב ןוא ,טונימ א ןעמונעג טינ

 . ןוז רעד ףיוא גנַאל ,גנַאל ןגיל טנַאקעג עדייב ייז ןבָאה רעבָא ראפרעד

 ןוא ,הריד רעקיבלעז רעד ןיא טניואוועג עדייב ןבָאה ייז שטָאכ ןוא
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 -נייק םָאה ןורהא רעבָא ,גיוא ףיוא גיוא ןבילבעג לָאמ טפָא ןענייז ייז שטָאכ
 ילריוש טָאה רעבָא ראפרעד .,ןּפיל יד ןיא ןָאמעג שוק א ןילריוש טינ לָאמ
 ריא לָאז רע ,ןסייהעג םיא ןוא ,ןּפיל יד ןיא ןָאמעג שוק א ָאי םיא לָאמ ןייא
 .זיוה רעייז ןופ ּפוטס ןפיוא ןעשעג זיא סָאד .ןּפיל יד ןיא ןָאמ שוק א ךיוא
 לייוו ,שוק-סגנונעגעזעג א ןעוועג זיא סָאד .טכַאנ רעד ןיא םעּפש ,לָאמ ןייא
 ,ירעה ַא םענייא רַאפ הלכ א ןרָאװעג זיא יז זַא ,טלייצרעד םיא טָאה ילריוש
 -יינש ַא םלַא ,ךָאװ 'ַא רַאלָאד טרעדנוה טנידרַאפ סָאװ ,סקנָארב יד ןופ רוחב ַא
 טָאה יז לייוו ,ןענורהא יז טָאה ןָאמעג שוק ַא ןוא .רעדיילק ןעיורפ ייב רעד
 -רעד םיא טָאה יז סָאװ ,קידנרעה ןרָאװעג קימעמוא רעייז זיא רע יו ןעזעג
 םיא יז טָאה שוק ןקַאמשעג ןסיורג ַא . . . הלכ ַא ןרָאװעג זיא יז זַא ,טלייצ
 ...שוק ןקַאמשעג ןסיורג א ןבעגעג ךיוא ריא טָאה רע ןוא ,ןבעגעג

 .ה

 ךעליירפ ַא טעמכ .גרָאז ןָא ןבעל ַא טבעלעג ןורהא טָאה םעדכַאנרעד ןוא

 -עג ,םָארק-זייּפש רעד ןיא ןטעברַא טפרַאדעג טינ ןיוש םָאה רע .ןעוועגנ ןבעל

 -עט ןיא טינ ןיוש רע טָאה טניואוועג ןוא .גָאט ןיא טעּפש זיב ןפָאלש טנַאק

 ןטרילבעמ םענייש א ןיא רע טָאה טניואוועג .ןעמאמ סילריוש ייב זיוה-טנעמענ

 וליפא ןוא ,ןענַארָאטסער יד ןיא םילכאמ עטונ רע טָאה ןסענענ ןוא ,רעמיצ

 .ןסע םייב ריב ןוא ןייוו ןעקנורטעג לָאמ טּפָא

 ןעוועג ןענורהא זיא ןינעב בילוצ .ןינעב בילוצ ןרָאװעג ןענורהא זיא םוג

 ,רערעגָאמ ַא ,רעקניכאוװש ַא ,ןורהא ,רע .ןרָאײ-רעדניק יד ןיא ךָאנ טונ רעייז

 ןייז ףיוא טינ ,ךעלנניי ערעטניזעג יד רַאפ ןבָאה ארומ טפראדעג םינ טָאה

 ינעב ,ןענורהא ןרירוצנָא ןעוועג טלָאװ ייוו ןוא ךָא זַא .לוש ןיא טינ ,קָאלב

 -רקפה ַא ןוא רעקיטפערק ַא רעייז ,ינעב רעלענ רעד .רבח ןטסעב סנלעג םעד

 ינעב רעד טָא עשר א ןעוועג ללכב .זייב רעייז ןנָאלש טנַאקעג טָאה ,רעקיד

 .טייקסטוג ןוא טפַאשיירטעג עלָאנ -- רבח סלַא רעבָא רַאפרעד .רעלעג רעד

 עקילָאמַא יד ,רעדיוו ךיז ייז ןענעגעגאב ,ןעז טינ ךיז רָאי ףניפ ךָאנ ןוא

 טײצרָאי סינעב .ךיז ייז ןענעגענַאב טירטפ קלָאפָאס ףיוא לוש ןיא .םידבכח

 ךָאנ טיײצרָאי סנורהא ןופ גָאט םעד ןלַאפעגסיױא טקנוּפ זיא ןעמַאמ ןייז ךָאנ

 ןופ זיוה ןיא קירוצ רָאי ַא טימ טלעוו רעד ןופ קעוַא זיא סָאװ ,ןעמַאמ ןייז

 טינ ןיוש ךיז ייז ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא .ָאגַאקיש ןיא ןַאמ ןטייווצ ריא

 עטשרע יד טאהעגנ טינ רעלענ רעד ינעב טָֿאה ןצונ ןסיורג ןייק .טדיישעצ

 םושב טָאה ,ןדחּפ ַא ללכב ןוא רעכַאווש א ,ןורהא תמחמ ,ןענורהא ןופ טייצ

 ץּפש .ןָאטעג ןבָאה הרבח סינעב ןופ ערעדנַא יד סָאװ ןָאט טנַאקעג טינ ןפוא

 ןיוש רע טָאה ,ליבָאמַאטיוא ןַא ןביירט טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע ןעוו ,רעט

 -ָאמָאטיױא ןַא ןביירט וצ טַאהענ ביל טָאה ןורהא ןוא .ןצונ עטוג טכַארבעג ָאי

 עקידהנושמ ַא .ןביירט טפרַאדעג לענש םיא טָאה ןעמ ןעוו סרעדנוזַאב ,ליב

 -לענש רעקידלדניווש טימ ןנעקטנַא ןֿפָאלעג זיא טלעוו יד ןעוו ,טַאהעג האנה

 רעקידלדניווש טימ ןנָאי טפראדעג עקַאט ךיז ןעמ טָאה לָאמ טּפָא ןוא .טייק
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 הרבח ןייז טימ ינעב ואוו ,טרָא ןופ ןגָארטּפָא ךיז רעכיג סָאװ ידכ ,טייקלענש
 . םעברַא לקיטש א ןָאטענּפָא ןבָאה

 ןיא םעּפש לָאמ ןייא זיב ,טוג טבעלעג ןענורהא ךיז טָאה ױזַא טָא ןוא
 רעד ,רעטלַאק רעד ,ינעב רבח ןייז .טכַאנ ענעטלָאשרַאפ א ,טכַאנ רעסיוועג ַא
 -ער ןייז טימ תונברק ענייז טעשַארטפעג זיולב טָאה סָאװ ,רעטנכערעגסיוא
 ָאי םיא טכַאנ ענעי טָאה ,גנַאג ןיא טזָאלעג טינ םיא לָאמנייק ןוא ,רעװלָאװ
 סעּפע זיא סָאװ ,ןַאמסילָאּפ א ןעוועג ךָאנ זיא ןברק רעד ןוא ,גנַאנ ןיא טזָאלעג
 ךיז ןבָאה הרבח ןייז טימ ינעכ ןעוו ,ןסקַאוװעגסױא דרע רעד רעטנוא ןופ יוו
 ןצנַאג ַא טימ ןגָארמוצּפָא ךיז רעכיג סָאװ ידכ ,ליבָאמָאטיוא ןיא טצעזעג ןיוש
 .סרעטופ ערעייט קַאּפ

 ,טּפַאכעג ייז ןעמ טָאה םורַא טונימ ןצפופ ַא ןיא .טּפַאכעג ייז טָאה ןעמ
 -לענש רעקידלדניווש םימ ןבירטעג טָאה ןורהא סָאװ ,ליבָאמָאטױא ןיא עקַאט
 . טייק

 . טיוט םוצ טּפשמרַאפ ןעמעלַא ןוא טּפשמעג ייז טָאה ןעמ
 יו ,ןעוועג לָאמא ןענורהא זיא סָאװ ,ימענ טעוואיעג ךיז טָאה ָאד ןוא

 ,טייקנייש ריא טימ טםעוואיעג ךיז יז טָאה לעצ-עמרוט ןייז ןיא .רעטסעווש א
 לָאז רע זַא ,טנַאזעג םיא טָאה יז . . . תונמחר ריא טימ ,טייקסטמונ ריא טימ
 םיא ןעוועמאר וצ ידכ ,גנידצלַא ןָאמ טעוו יז זַא ןוא ,גנונעפָאה יד ןרילרַאפ טינ
 ,לומש-קירטקעלע רעד ןופ

 ןופ טעטימָאק ַא טלעטשענפיונוצ םָאה יז :ןָאטעג עקַאט טָאה יז ןוא
 סנורהא טקורדעג טָאה יז .רעוט עלַאיצַאס ןוא רעגריב ,רעביירש עטמירַאב

 -רושז עכעלטנכעוו עטסטיירּפשרַאפ-טיירב יד ןופ םענייא ןיא עטכישענ-סנבעל
 ןגעוו ןוא ,הנמלא רעד ןעמַאמ ןייז ןופ ןבעל םעד ןגעוו טלייצרעד ןוא ,ןלַאנ
 קָאלב ןעמערָא ןַא ןיא רעדניק עניױזַא עלַא ןופ ןבעל ןגעוו ןוא ,ןענורהא ןופ ןבעל

 .רקפה ףיוא ןסקַאוװ סָאװ ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא
 ןוא ,םרעיָאל עפיורג ןעגנודעג ןוא טלעג טלמַאזעג טָאה טעטימָאק רעד

 ןעמונעגפיוא טָאה טכירעג רערעכעה א זיב טורעג םינ ןבָאה סרעיָאל עסיורג יד
 םעד טקיטעטשַאב ךיוא טָאה טכירעג רערעכעה רעד זַא ןוא .סעצָארּפ םעד
 ןרעכעה א ךָאנ ןיא ןבענעגנָא ייז ןבָאה ,טכירעג ןרעקירעדינ ןופ לייטרוא
 טָאה ,ןפלָאהעג טינ ךיוא טָאה טכירעג רערעכעה-ךָאנ רעד זַא ןוא .טכירעג
 -רעווַאנ רעד רעבָא .טַאטש ןופ רָאנרעװָאג םוצ עיציטעּפ א טגנַאלרעד ןעמ
 . לטרוא םעד ןטייבוצמוא טגָאזענּפָא ךיוא ךיז טָאה טַאטש ןופ רָאנ

 םיא וצ ןעמוקעגניירַא ימענ זיא גנוטכירניה רעד ןופ טכַאנ רעד ןיא ןוא
 ןעוו ,טנייוועצ קרַאמש ךיז טָאה רע זַא ןוא .םיא טימ ןענעגעזעגנ ךיז לעצ ןיא
 -ץלג ןופ לוק ןבלעז םעד טימ םעמכ טגָאזעג םיא יז טָאה ,ןעזרעד יז טָאה רע
 :לָאמַא ןופ יוו ,טפַאשביל ןוא גנוט

 םעד ןימענ ןבעג ןוא רוחב רעטונג ַא ןייז ןורהא לָאז ! ַאש ,ַאש ,ונ --
 .שוק ןקַאמשעג ןסיורג

 ןסיורג םעד ןימענ ןבענעג ןוא רוחב רעטוג א ןעוועג ,ןורהא ,רע זיא
 . שוק ןקַאמשענ ןסיורג םעד ןבעגנעג ךיוא טָאה םיא יז ןוא ,שוק ןקַאמשעג



 ןעיליל .ז .ר
 1900 ןיא עקירעמַא ןיא ןריובעג

 טָאטשנריױבעג ןיימ -- ַאהאמָא

 טנשריעג ןעמָאנ ןייד טטָאה ,ַאהאמָֹא
 -- רענַאקירעמַא ןטכע םעד ןופ
 .רענַאידניא ןקידנדניװשרַאפ םעד

 -- ןסקָאװעגסױא עדייב רימ ןענייז ןעמַאזוצ

 ןטינשעצ גרעבי עדליוו עכיוה ענייד טָאה ןעמ יו ךיא קנעדעג

 .ןטיבעגסיוא ןעמַארק עסיורג ףיוא ןוא

 ,טליגכיילג ןּפמעט ַא טימ ייז ןעקנעש

 ,דיירפ עלופסוסקול -- עכייר יד רַאפ

 ,דייל ןוא רעצ רעטיב -- עמערָא יד רַאפ

 -- םָארק סנטַאט ןיימ טייטש םע ואוו ,סַאג רעד ןיא
 .גנַאזעג םרעגענ ןוא גנַאלק םנזח למיח ןייא טמענרַאפ
 רענַאקירּפַא רעטלנָאװראפ רעד טליפ
 ; ןייא ןגייווש ןקיטעמוא ןַא ןיא ץלַא טקעד רוּפיכ-סוי ןעוו
 דיי רעד טעז
 -- םיוא טגניז ןוא טכַאל ןוא טצנַאט רעגענ יו
 .ןייּפ ןקידוועקערש ןייז

 ,םינוגינ עדמערפ ןלַאש טָאטש ןעלקניוו עלַא ןופ

 ןעמונרַאפ טינ ןטייווצ א ןיא ןרעוו סָאװ
 -- ָאכע ןייא ןיא ןעייגרַאפ ןוא
 ,םעמוא ןרענָאיּפ
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 4.רעשטאימוש רתסא
 1900 ןיא ןריובעג

 1911 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ינומ םָא ט

 ,נעט עקידלצרָאװ ענױזַא ןופ בוט-םוי םעד ןטלַאהסיוא ךיא ןָאק יון
 ,הילת ענעדנוצעגנָא ןַא ריד רַאפ זיא העיקש עדעי א ןעוו
 ,יילב ןקידמינּפ רעטניהַא ,םענייד טולב ןופ ןַאּפש רעדעי ןוא
 ? רעגנוה ןיא סאלק ַא ןופ קיטייוו םעד טדניצ

 .ָאד דמאז רעד טילב סע

 .רעניימש חוכ טימ ןנָאלש סע

 .יירמעג ןייז וצ ענעגיוצעגפיוא ןַא ָאד זיא דרע יד

 ; תובחר ליפ ױזַא

 -- רבדמ רעטקָאצרַאפ אזַא

 ! יירטעג סָאלש ןרעטניה זיא טולב ןגייא ןוא

 -- ןכַאילש ןשיווצ ָאד םורַא יינ ךיא
 .יירפ רעד ףיוא ןיב ךיא זַא ,םיוק רימ ביולג ךיא
 סעקערטש ףיוא ץרַאה ןעיולב ןייז טסיגעצ םי רעד
 .יַאמ טימ טקעמש סע -- לָאמַא טימ ךיז טכוד'ס ןוא
 ; סעטַארג רעטניהַא ץרַאה ןייד רימ רַאפ ףיוא-טייג
 :ןייוו רעד רעקיטולב א ףיוא-טליּפש דמאז-רבדמ ףיוא
 ,ינומ םָאמ
 ! חוכ רעקירעגנוה ַא קור ךָאנ קור ,ךיז טקור סע
 .יירפ רעד ףיוא ןענרעצ ליוו דנַאל ןטסכייר ןופ ץרַאה סָאד

 טיוט ,ןדנואוו ענעטינשעגנייא ןופ רעצ רַאפ ,טיורב ןופ רעצ רַאֿפ

 עטיוט ,ןדנואוו ענעטינשעננייא ןופ רעצ רַאפ ,טיורב ןופ רעצ רַאפ

 : תורושב עלַא ןופ עטסקיטכיל יד ףיוא-טייג

 -- טלַאפ ןגער רעטיור א

 רבדמ ןופ ץרַאה ןפיוא ןוא

 .רוד רעזדנוא ךיז טליּפשעצ רעקיטולב ַא

 .תורוש יד ךיז ןדניצ ,טלצרָאװעג ,ייר-ךָאנ-ייר ןוא

 ,רעיורט ןקירעגנוה ןופ ּפעק רעבירא

 . ..יַאמ רעטשרע רעד טלאפ ןנער יו
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 .ָאד דמַאז רעד טילב סע
 .רענייטש הוכ טימ ןנָאלש סע

 ,יירטעג ןייז וצ ענעגיוצעגפיוא ןַא ָאד זיא דרע יד
 | ; תובחר ליפ ױזַא
 -- רבדמ רעטקַאצרַאפ אזַא
 .יירטעג סָאלש ןרעטניה זיא םולב ןגייא ןוא
1341 

 טנניז סָאג רעקרָאיוינ ןיימ

 ,ןעגנוזעצ סַאג ןיימ ףיוא םיונ יד ךיז טָאה טנייה
 -- יירשעג טקידנואוורַאפ ַא -- ןּפיל ףיוא ,ינק יד ןיא רעגנוה טימ
 ןעגנידרַאפ וצ ףיוא זיא ןבעל סָאד
 .יימ ּפוז ַא רַאפ ,ץכעקעג לפעל א רַאפ ,בייל ןפיוא דמעה א רַאּפ

 .גנונָאמ םימ ןוא יילב טימ למיה רעד טדער סע
 .טכַארטרַאפ ןטעהנַאמ טייטש קילג טייוו א יו
 --- גנואָארד רעייז סנמַאש עקירעגנוה ןגָארמ סע
 .טכַאנ רעד ןיא סנכייצגערפ עקידרעייפ -- ןגיוא ןענַאילימ ךיז ןדניצ סע

 ,ןרעווקס ענייד ףיוא זָארג ןופ טנלע רעד
 .קורב ןייד ףיוא שפנ ץזָאלמייה סָאד
 ,ןרעטש יד ּפָארַא קידרבדמ ןקוק סע
 .קוצ ןקידרעביפ ןדעי ןיא טייגרַאפ שטנעמ ַא

 ,הללק רעגנוי ַא טימ ןסַאג ענייד ןיא םוא יינ ךיא

 -- ןייצ עטקיטולבעצ טימ טנַאּפש ןבעל סָאד

 הלהב ןיא בייל ףיוא םערט בייל ,ןקורטפוטש ןקור

 .ןיילַא ןוא םדיישעצ ,ןטָאש טנָאי ןטָאש

 .םיפוג עטקיניײיּפרַאפ רעביא טנַאּפש טייקכעליירפ ןייד

 .טניוו רעד טדיינש טנלע ןזָאלכַאד טימ

 ןפור לדיפ ןייז ףיוא רעטלעב םעד רעה ךיא

 ,דנילב ,ןסַאג ענייד ףיוא ץראה עדימ סָאד ןרעלסיוא ןוא

 ,ןעילב ןדנואוו טימ ,ןטעהנַאמ ,רעמייב ענייד

 .ןייוועג םענירג א טימ דרע עטקידיילענסיוא ןייד

 ןעיצ תונחמ עזַאלמייה

 .ןייטש-ןוא-קָאטש ןייד ןופ טנלע םעד רעביא
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 ,רעייפ ןסייוו טימ ןוא שיור טימ ןענייז ,ןטעהנַאמ ,ןסַאנ ענייד

 -- טכענ ענייד ןענערב םינּפ טפיוזרַאפ ַא טימ

 רעייט ןלָאצַאב ,וטסעוו ןלָאצַאב

 . .. טכנעק ענייד ןופ רעננוה ןוא תולפש רעד רַאפ

 ןָאליד השמ םהרבא

 .ה"צרת ,ןוושח 'ג
 טעב-לָאטיּפש רעקרָאידינ ףיוא
 .םעָאּפ רעשידיי ַא זיא ןברָאטשעג

 מעָאּפ רעשידיי א

 קירמש ַא ףיוא רעדיל ענייז טריפעג טָאה

 ,רבדמ ַא ךרוד רָאי קיצרעפ

 ,קילג עלעדמעז 8 יו ,תוא רעשידיי רעדעי

 םניווראפ טנלע ןרענייטש ןייז טָאה

 ,ךַארּפש רעשידיי רעסעוורָאב ןייז ןיא

 ,דיל א סנעװַאהטמעב ןופ ןוגינ א יו

 .ךַאב ןכעלטענ ןופ דייר ןוא

 ,טנעה ענייז ףיוא ןעוועגנ זיא ביוטש

 דיל ןייז םימ טנַאּפשעג טָאה רע ןעוו

 .טנעוו עקיקָאטשכיױה רעקרָאי-וינ ךרוד

 דיל ַא ןופ טרָאװ טשרע סָאד

 טולב ןייז טָאה

 ,טנערבענ למיה עמַאס ןזיב

 ,קינָאמרַאהליפ ןופ ןריטמ יד ייב ןנעלענ זיא רע

 .קנעש םייב רוכיש א יוװ
 ,טיורב ןוא רעסאוו ךעלנעט יוװ ןוא
 טנלע םעד ןעקנורטענ
 ,סמהַארב ןוא יקסווָאקיַאשמ ,ןעווַאהטעב ןופ

 ,השמ םהרבא ,רימ ףיוא לביארַאפ טשינ בָאה)

 : ןייז הדומ ךיז ריד רַאפ לעוװ ךיא

 ,ףוג ןטרעּפמולענמוא ןייד רַאפ טמעשעג טּפָא ךיז בָאה ךיא

 ןָאצ ןטקילפעגסיוא ןייד רַאפ

 ,ןַא-ןביוא עמַאס
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 ךיוה ןוא דליוו ןכַאל ןייד רַאפ ןוא
 מייז ןיימ ייב

 .ערעּפָא רעד ןיא

 ןעיורפ עלַא טבילעג טסָאה
 ,גנַאזעג סינישטוּפ ןוא
 טליּפשעג ךיז ןוא
 ,(גנַאגרעטנוא םענעגייא ןייד טימ

 והימרי ןנוקמ רעד
 .גנערטש וצ ןעוועג םיא רַאפ זיא
 ,ןסומע ןופ ןוא
 ,םעָאּפ-ךעטסַאּפ םעד
 .טעּפשעגּפָא רע טָאה
 ,טאהעג טנייפ רע טָאה ןטעַאּפ-רסומ
 ,טרָאװ ןופ רעגנוה םעד ןגַארטעגמורַא טָאה רע
 --- ןלָאטסָאּפַא יד יו
 ,דייר סעסוזעי
 ,םנלע ןברָאמשעג זיא ןוא
 .דיירפ ןָא

 ! טעָאּפ-בויא רעטלפייווצרַאפ וד ,ָא

 ןגָאלק ךיא רעה טולב ןייד

 ,ןרעטש יד ןופ ךיוה רעד זיב

 ,ןצרַאה ןייד ןופ הרוחש הרמ רעד רַאפ

 ,ןבראטמש ןזָאלמייה ןייד רַאפ

 .ןרעוו טשינ ןקירעיורט ןייד ןופ ןוא



 ןַאמרעקַַא ךינעה
 1901 ןיא ןריובעג

 1920 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ןטַאט ןיימ ןופ ווירב ַא

 ,םייה רעטלַא רעד ןופ רימ טביירש עמַאמ זיי

 :ןרערט טימ טקייוועגסיוא זיא ריּפַאּפ סָאד ןוא

 ,ץלַא ךָאנ טרַאװ ןוא טלַא ןוא ָארג ןיוש ןיב'כ

 .ןרעקמוא טלעוו רעטייוו רעד ןופ ךיז טסלָאז וד

 ,טרַאדרַאפ ןיוש טָאה דָאס ןיא זדנוא ייב םיױבלּפע רעד

 ;ענסעוו ןייק טשינ וליפא ןיוש םיא טעוװ ןפלעה זַא

 םיא וצ גָאט ןדעיא ךָאנ ןעמוק רעכבַא לגיופ יד

 .ןטסענ יד םיא ףיוא ןעמערַאו ןוא

 ,קעוַא טייז ,עניימ רעדניק ,ריא רָאנ

 ; ןטַאט ןטלַא םעד טזָאלרַאפ טָאה ןוא

 טיירּפשעצ ךיז ריא טָאה םימי העבש רעביא

 .ןטרָאד ןופ ןרעקמוא טשינ רָאנ ךיז טליוו ןוא

 : ךייט ןבעל עברעוו יד םתסמ טקנעדעג ריא

 ,ןענייוו ערעייא עמַאמ יד טגעלפ עברעוו יד יו

 טכענ עליטש ןיא געלפ ךיא ןעוו

 .ןענעייל ריא ראפ ערעייא ווירב יד

 טרַאדרַאּפ גנַאל ןיוש זיא עברעוו יד ךייט םייב רָאנ
 ,ןוגינ ןקירעיורט ריא טשינ ןיוש טרעה ןעמ ןוא
 ,רעמ טשינ ךיוא ןיוש טנייוו ערעייא עמַאמ יד ןוא
 .ןגיוושעגנייא יז זיא קיביײא ףיוא לייוו

 ליטש ןיוש טגיל ןוא טשינ ןיוש טנייוו יז
 **.סעקארטיוו יד ןבעל * דלעפ רעציניורטס םעד ףיוא

 ,םלוע'תיב רעד ןענופעג ךיז טָאה'ס ואוו *

 ,ןלימ-טניוו **
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 ,טכענ עליטש ןיא ןרעהוצ ךיז רעק יז
 .םרעקאיפ ףיוא ןָא טרָאפ ריא טמוק רשפא

 געוו םענעי וצ טקוקעג יז טָאה טסיזמוא רָאנ
 .ןשָאלרַאפ ךיז ןבָאה עריא ןגיוא יד זיב
 קירוצ טשינ ןעמוק סע יוװ ,ןעמוקעג טשינ טייז ריא
 . ןעיסָא ןיא טקלעװעגּפָא ןבָאה סָאװ ,רעטעלב יד

 ץענילַאמ ןופ גנַאל ױזַא

 ,רענירג ַא ץלַא ךָאנ ןיב ןוא ץענילָאמ ןופ גנַאל ױזַא
 ,רעניה םימ קינרוק א ראפ ןָא ךיא םענ יעװבָאפ ןטקַאּפעג ַא

 ,למיה םוצ ןַאלּפָארע ןַא ןביוהפיוא ךיז עז ךיא זַא
 ,למוט םעד טכַאמעג סָאד טָאה "קיווָאלָאּפ , א זַא ,ךיא ןיימ

 ,ןביולג ןעד סע טעוװ רעוװ ןוא ץענילָאמ ןופ גנַאל ױזַא
 ! ןביומ טימ גאלשנביוט א רימ ייב זיא םערומ-"טרָאװלואוו, רעד זַא

 | ,ןעמיורט עגנוי עניימ ,עסייוו ,עניימ ןביוט
 ! ןעמיוק ןופ ךיור ַא יו ,ןגיולפעצ ךיז טייז ריא

 ,ןסיוו ןעד סע טעוװ רעוו ןוא ץענילָאמ ןופ גנאל ױזַא
 .ןסירגַאב סע ךיא ליוו ,לבלעק א עז ךיא זַא

 ,ןגיױא עיולב יד טימ ןינעסעי יעגרעס יו ןוא
 .ןגױנרַאפ ריא רַאפ ךיז ךיא ליוו ,וק א עז ךיא זַא

 ןסַאנ רעקרָאי-וינ ףיוא

 ,ןסאג רעקרָאידרינ ףיוא רעדמערפ א םוא ַאד ייג'כ

 .טנייה טשרע ףיש ןיימ טלָאװ ןעמוקעגנָא יוו ךיילג

 ,םישודיח ַא רַאפ סָאװ ,ָאד ןעז טשינ לָאז ךיא סָאוװ

 ,טנייפ סעלַא ךיא בָאה ,טשינ רָאג ַאד טלעפעג רימ

 ןכיוה א קָאטש ַא ףיוא הריד א ןיא ָאד ןיואוו'כ
 ,(! םייל ןופ טלעטשעגנפיוא עקּפולַאכ ןייק טשינ זיא'ס)

 ,טשינ םופ ןייק לעטש ךיא רָאנ ,טשינ טירט ןייק בינ ךיא רָאנ

 .םייח רעטלַא ןיימ ןיא ןענַאמרעד טשינ ךיז לָאז'כ
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 ,קימכיל טרעוו זיוה ןיא ןוא ,לּפענק ַא שטעווק ַא ביג'כ

 .ןייג דלַאב טמענ רעסַאװ ,ןענַארק יד ףיוא רימ ךַאמ'כ

 ,ןקילג ץעלַא לחומ ,לחומ רעבָא ךייא ןיב'כ

 .ןיימש ןופ עצינרעק יד לּפמעל סָאד ּפָא רימ טיג

 עקמאכ רעניילק רעד ןיא ,לּפמעל םעניילק םעד ייב

 ,טלעוו יד ןַאד רימ זיא ןזעוועג רעקיטכיל

 רעצַארק--ןקלָאװ עכיוה ,סערַאמכ יוװ ,ןבָאה ָאד

 .טלעטשרַאפ עניימ ןוז יד ןלעה ןיא גָאט ןטימניא

 ,ןביוש עטיירב יד טימ רעטצנעפ םוצ וצ רימ ייג'כ

 דָאר ַא יו ןעיירד : ןסיורד ןיא סױרַא קוק'כ

 ,ןטכַאד ךיז טמענ רימ ןוא ,ןעיירד רימ ּפָאק ןיא טמענ

 .דָאס סנדייז ןיימ זיא קרַאּפ-סקנַארב רעסיורנ רעד זַא

 םנדייז ןיימ דָאס רעד זיא'ם ,ןריואוושענ טלָאװ ךיא ,ָאי

 ,דניק א טיה ןעמ יוװ ,םיא טםיה עדייז רעד ןוא

 ןקעטש ןסיורג ַא טימ ןעמוק דלַאב טעוװ עדייז רעד

 .דניוושעג ףיוא רע טעוװ ךעלנניי יד ןבײרטסױרַא

 ,עניילק םיסדנוק ,יעה, :ייז רע םעוו ןעײרשכַאנ

 "! ךלַאב לּפע עלַא ריא טָאה טעפערטענּפָא

 לדנער א ןעוועג זיא ןדייז ןיימ ייב לּפע ןַא)

 .(!דלָאנ ןופ רערעייט ,עכייוו ַא רַאב ַא ןוא
 לרע ןַא רָאנ ךיא עז ,ןדייז ןיימ טָאטשנָא רָאנ
 קאז א טימ ןייגמוא םענירנ ןיא ןַאטעגנַא

 ,רמוש רעד קרַאּפ ןופ זיא'ס) רעטעלב ןראשרַאפ ןוא

 (קאר א ןופ רעמיור זיא םינּפ רעבַארג סעמעוו

 ,ןענירג טשינ רעמ ןלעוװו רעמעלב ערַאד יד יו
 .קירוצ רעמ ןעמוק טשינ טננוי ןיימ טעוו ױזַא

 ,ןגיולפרַאפ רימ יז זיא לניופ רעיירפ ַא יו

 ,קילבנגיוא ןַא יו ,ןעמיוק ןופ ךיור ַא יו
1949 



 |יר ג ר ע ב
 1901 ןיא ןריובעג

 1923 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 םייה ןיימ ,עקירעמא

 .עקירעמַא ןיב ךיא

 ,טנעמַאדנופ ןייד ,דנַאל ןיימ ,ןיב ךיא
 .טנעה ענייד ןוא חומ ןייד

 דימש ןוא רעדיינש רעד ןיב ךיא
 .דיל ןופ רעגניז ןוא
 ,רעיוב ןוא רעילומ רעד ןיב ךיא
 ,רעיוב ןוא רעלסעט רעד
 ,רעסיג-לָאמש ןוא רעבערגנליוק רעד ןיב ךיא
 ,רעסיש-ןטַאמרַאח ןוא רעכַאמלבעמ רעד
 ,רענעז ןוא רערעמַאה ,רעקַאהניימטש רעד
 ,רענעי ןוא ןַאמדלַאװ ,רעצייחלסעק
 ,רערעש ,רעבראג ,רעברַאפ
 ,רערעל ,רעקירטש ,רעניּפש
 ,רעמינש ןוא רעייז ,רעשיפ ןוא רעפיש
 ,רעמיה ןוא ןאמדלעפ ,ןַאמנייװ

 .עקירעמַא ןיב ךיא

 ,טנַארגימיא רעד עניארקוא ןופ ןיב ךיא
 ,דנַאלײצַאנ ןופ טילּפ רעד ןיב ךיא

 ,גנוי ךיא ןיב ,דנַאל ןיימ ,וד יו

 ,גנואווש םימ ןוא טומ טימ ,וד יו

 .עקירעמַא ןיב ךיא

 טפַאז יד ןיב ךיא

 ,טפַארק ןייד ןופ
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 .טעטש ענייד טיובעג בָאה ךיא
 ,םעז וצ טזייּפשעג ךיד בָאה ךיא
 ,ןגעוו ענייד טרעטסַאלפעג
 ,ןגערב ענייד טכַאװַאב
 ,טמיוזעג ןטייז ענייד ןלַאנַאק טימ
 ,טמיוצעג ןרעסַאו ענייד סעבמַאד טימ
 ,ןדנוברַאפ סעקערטש ענייד ןקירב טימ
 .ןדנוצעג ערטקעלע גנעל רעלופ רעד רעכיא

 ,םייה ןיימ ,עקירעמַא

 ,םייל ןוא לניצ ענייד ךיא בָאה ןטָאנקעג
 ,לָאטש ןוא ןָאטעב ןיא ךיד ךיא כָאה טדײלקַאב
 ,לָאװ ןיא ןוא טנאוװעג ןיא

 ,ןטייוו עטנעָאנ ןוא ןלָאט ,ןכייט ענייד ךיא בָאה ביל

 ,ןטייווק ןוא ןזָארג ,ןלַאפרעסַאװ ןוא רעדלעוו ענייד

 ,דרע ןייד -- ביל ,למיח ןייד רימ זיא ביל
 .טרענרעד ךימ יז טָאה קינָאה ןוא ךלימ ריא טימ

 .עקירעמַא ןיב ךיא

 טמערָאעג ןריצַאּפש ןסַאג עניימ ףיוא
 ,עילַארטסױא ,עקירּפַא ,עיזַא ,עּפַארייא
 ךַאד ןייא רעטנוא ןבעל סע ןוא
 .םורד ןוא ןופצ ,ברעמ ,חרזמ
 ,רעדנעל ןוא רעקלעפ ענעדיײשרַאפ ןופ םַאטש ךיא
 ,שטנעמ רעטסַָארּפ ַא ןיב ךיא
 .טנעה עקידעילָאזָאמ ןוא םעברַא סָאװ ּפָאק א טימ

 יג סע מ יליוו

 הנס רעד

 : עז ךיא גנואעז ןיימ ןיא
 .הנס רעקידרעקַאלּפ ַא טסיב
 ,ןרָאצ זיא הנס רעד ןוא
 .ןרַאד רעקימַאלּפ רעד טנערברַאפ טשינ טרעוו'ס ןוא
 ,טנייש ןוא טנערב רע ,הנס רעד ןוא
 .ןייּפ ןייד טלעהַאב טכיל ןייז ןוא

 ןירג רעב = |
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 טלארטש רע ,הנס רעד ןוא

 .טלַאש ןגייווש ןייז ןוא

 םַאלּפ ןקיצילב ןופ רעטמיצ ןיא ןוא

 .םַאטש ןייד ןופ ןרָאצ רעד ףיוא-טייג

 רעייפ ןקידנעלב ןופ ןוא

 :ןעיירש רעקלעפ ךיד ןרעה

 -!ןיק ,ןטלָאשרַאפ ייז

 + יגקעמ יליוו טדער סע

 ףוג רעטנערבראפ ןיימ זיא'ס ,רעדורב א
 : ףור רעקידנעמַאלּפ ַא

 !ןבעגרַאפ טשינ !ןבעגרַאפ טשינ
 !ןבעל ןיימ רַאֿפ ייוו רימ טוט'פ ,ָא

 :ןעמָארטש-רעייפ יד ןיא ןעייל האווצ ןיימ ,רעדורב ,ָא

 .ןעמָאנ ןיימ ןייז לָאז טנַאה ןייד ןיא ןפָאװ ַא

 -=רעדניצ עניימ ,רעדנעש עניימ ןבעגרַאפ טשינ
 ' !! רעדניק ןוא בייוו רַאפ ייוו רימ טוט'ס א

  ןרָאצ טימ ןוא הללק םימ ברַאטש'כ ,רעדורב ,ָא
 .ןרָאי עקידנעמוק ןופ גיז ןיא ןביולג טימ ןוא
 - -::יירשעג ןטצעל ןיימ טיהרַאפ ןורכז ןיא ףימ
 : !ייוו רימ טוט סע קלָאפ ןיימ רַאפ ,ַא

 -- רעמ .ָאטשינ ןיוש ןיב'כ ןוא ןעוועג טשרע ןיב'כ ,רעדורב ,ָא

 .טרעמָאי ןוא טליש קלָאפ ןנָאלשעג ןיימ ,רעה

 -- טגָאלק ןוא טליש ןוא טגָאטייװ סע ,קלָאפ ןיימ

 ! גָאטרַאפ ןקיטנייה םעד סעגרַאפ טשינ לָאמנייק ,ָא

 -- גָאטרַאפ ןקיטנייה םעד סעגרַאפ טשינ לָאמנייק ,ַא
 . . . טגָאורעד טשינ -- טביילב טרָאװ טהּפרשרַאּפ ןיימ

 .!רעקידלוש וד ,ריד וצ
 ,זיוה ןיא דניק ןוא בייוו טימ וטסעוו ןציז ןעוו
 ; טכירעגמוא ךיא לעװ ןעמוק
 ,טכיל עלַא ךיז ןלעוו ןשעלסיוא
 .טסיופ ַא טימ ןטָאש ַא טעוו ןבעוושייברַאפ
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 ,הנבל ןוא ןרעטש ןופ ןייש ןיא ,טכאנייב
 רעגעלעג ןייד וצ ךיא לעוװ ןעמוק

 : ןענַאמרעד זיולב ריד לעוו'כ ןוא
 !רעגענ רעטעדרָאמרעד רעד ןיב ךיא

 עביל ןופ רעביפ ןקימודפ טימ ןעוו

 ,רעבימש עקידניז ענייד ןָא-דטסליפ

 ,הנבל רעד ןופ ןַאמ רעד ריד ףיוא טעוו זייב ןקוק
 : ןענָאמרעד ןוא רע טעוו ןעַארד
 ! רעגענ רעטעדרָאמטרעד רעד ןיב ךיא

 ,סטכעקעג ןייד וטסעוו ןסע ןעוו
 ,ץכערקעג א וטסעוו ןרעה םיצולּפ לסיש ןופ
 ,רענענ רעד ,ןברק רעד ,ךיא לעװ ןעמוק
 : ןגערפ ענַארפ ןייא זיולב ןוא
 ? סָאװרַאֿפ

 זָאלנ סָאד טעוװ טנַאח ןייד ןיא ןרעטיצ תוחמש ףיוא
 :ףייוו ןייד ןיא טולב ןיימ טימ

 : ןייוועג ןוא יירשענ א םולב ןיימ ןופ וטסעוו ןרעהרעד
 4 סָאװרַאֿפ ?ססָאװרַאפ ? סָאװרַאפ

 ,זָאלב א טומ ןרָאצ ןיימ ןופ טניוו רעד
 .םוכ רעד טרעטיצ טנַאה ןייד ןיא ןוא
 ,טּפירט זײװנּפָארמ גָאטייוװ ןיימ ןייוו ןייד ןוא
 .טפיג רעכעלטיוט טרעוו הקשמ ןייד ןופ ןוא

 ,קלָאפ ןיימ וטסָאה טכעוושרַאפ ןוא ךימ וטסָאה טנערברַאּפ
 ;םנלָאפרַאפ וטסלָאז ןייז ןטָאש ןיימ ןופ קיביײא
 ,בייוו ןוא רעדניק עניימ עטרַאצ וטסָאה טקינייּפעצ
 . . . טביילב ןרָאצ ןיימ רָאנ ,טיומ זיא ףוג ןיימ

 םייהנערָאב לעװסקַאמ

 טנַאּפשעגמורַא רע טָאה עמורק ךעלפעג רעביא
 .ןעמעהָאב ןופ גינעק רעד ,דנובַאגַאװ-רעטכיד רעד
 ,טנַאה עטרַאדעגסיוא ןייז ךיז טָאה טקערטשעגסיוא
 . . . ןעמעש ךיז יז טָאה טרעהעגפיוא
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 ,ןעגנאגעג דעטייוו זיא ןוא טכיילשעג ,טלקאוועג ךיז טָאה רע
 ,דמעה קידורב ןייז ,ּפָאק רעמרעביושעצ ןייז טָאה טנָאלקעג
 ,ןעגנַאזעג ענייז רע טָאה טפיוקרַאפ עוװַאק עלעּפעט ַא רַאפ

 . ..!? טמעשרַאפ ױזַא םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ -- טעשטירעג ,טמורבעג !

 ,ןרָאלרַאפ ױזַא ךיז רע טָאה טּפעלשעגמורַא
 . . . ןורכז ןייז ןופ ןרָאי עגנוי טשיװעגּפָא ןוא
 ,דיל ַא טלמרומעג לימש ןוא רע טָאה טלטעבעג
 ...םירמ ערוכיש ענייז רע טָאה טנערבעגנייא שזדעליוו שטינערג ןופ ץרַאה ןיא

 ,דנובַאגַאװ-רעטכיד רעד ,רודאבורט-רעטכיד רעד
 . . . דנואוו עקידנעיירש ,עקידרעטאי ,ענעפָא ןַא
 : טנָאמרעד ןוא טנַאּפשעג ,טרעדנאװעג דנואוו יד טָאה
 ,דנַאל ןיימ ןיא טרעגנוה גנוטכיד יד

 סאג רעד ףיוא ןיימש םוצ טעילוטעג רעטכיד רעד ךיז טָאה
 --- סַאה ןייז ,גָאטיײװ ןייז ןטלָאשעגסיױא ןוא
 ? ןעמעוו ,ןטלעש רע לָאז ןעמעוו ,זיולב טסואוועג טינ
 . . . ?ןעמעהָאב-רעלמעב יד ןופ ךלמ רַאפ םיא טָאה טניורקעג רעוו

 ,לעסוראק ַא יו טיירדעג ּפָאק רעד ךיז טָאה
 | . . . לעוװוש עדמערפ א ןרָאװעג טםעב-תוכלמ ַא זיא
 ,טעָאּפ ןקידנּפָאלש םעד טכַאװַאב ןגיוא-ךרעמש עריא טימ טכַאנ יד טָאה
 .םעלגעג ןוא טלטרעצעג םיא עטסביל ןייז טָאה

 : ןרערט ןבָאה טלקניפעג יורפגנוי רעד ןופ ןגיוא ןיא
 . . . ?ןרעלדָאב ריא ןופ ןרעוו טעוו סָאװ ,ןרעוו טעוו סָאװ
 ,טנלע ןוא ןרױלרַאפ ,ןדייב ייז ףיוא טרַאמשעג טָאה גָאטרַאפ רעד
 . . . ןלעווש עטלאק סטלעוו ייב רעטסנעּפשענ ייווצ

 ,ןכָאטשרעד -- עטסביל ןייז -- ,רעטכיד רעד זיא ןסָאשרעד --- םיצולּפ ןוא
 . . . ןכָארבעצ ןיוש גנַאל יאדמשא סע טָאה'ס ,דיל ןייז --- דרע רעד ףיוא
 | ,רעטכיד ןטקידיײלַאב ןכָאנ שידק טנָאז דיל סָאד

 . . . רעטכיר ןטסכעה ןרַאפ הרות-ןיד ַא וצ טלעוו יד טּפעלש דיל סָאד

 ,ןעמעהַאב ןופ ץנירּפ םעד טצוּפעגסיוא תוכלמ-ידנב ןיא ןעמ טָאה טציא
 ,טמעקרַאפ ןייפ עמלמַאּפעצ ענייז רָאה יד ןעמ טָאה טציא
 ,עמעטנאזירכ רעפייוו ַא םימ םיא םריצַאב ןעמ טָאה טציא
 . . . דמעה טסערּפעגסױא סייוויסייוו ַא רע םנַארטמ טציא
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 6 יי יי רעמ טינ ןיוש טכעטש ןעזסיוא ןייז

 עח ןטריניפַאר ןוא עמאד רעלעדייא ןופ ןגיוא יד
 ,רעטכיד- רעלמעב רעד ךיז טסיוורעד טציא

 . רעטכינ ןוא רָאלק זיא לָאמ8א ןעוועג םנייז טרָאװ זַא

 -- טכארבעג רעטכיד םעד ןעמ טָאה הרובק וצ
 . טאג ןופ ןעלמיה ןיא לגייפ ענרעבליז ןכַאװ םיא רעביא

 9 ֹק י : ע מא |

 ,עקירעמַא ,ןעגנולקעצ ךיז טסָאה טיירב ןוא םיורג
 ,םורד ןוא ןופצ- ,ברעמ ןוא חרזמ ןייד רעביא
 ,ןלַארענימ ןוא ןלַאטעמ ! ,ןענישַאמ ץנייד ןופ עינָאפמיס רעד טימ
 ,סעקערטשי-דנַאל עקידנעקעמש ענייד ןופ ןטפאז ןוא ןברַאפ יד טימ
 ,דרע רעטנוא ןוא דרע ףיוא ,רעסַאװ ,טפול רעד ןיא רעדנואוו-געווַאב יד טימ

 ,ץנַאלפ-רעטכיד ןשירפ-ןירג ןופ ץָארּפשסױא רעגנוי ,רימ ןוא
 .  ךָאנ טרעוו סייווש ןוא טולב רעזדנוא שטַאכ
 ,ןגיוזַעג רעשרעה ענייד ןופ ,דנַאל-עקירעמַא ,וד יו
 ,ענייד ןיא יו ,ןרעדָא ערעזדנוא ןיא ןיוש טלַאש
 .גנאזעג טײרפַאב ,טיינַאב א ןופ גנַאנפיוא רעד

 ,עקירעמַא ,,ךיד ןעיוב ,רעדניק ןענָאילימ ענייד טימ עטקינייאעג ,רימ לייוו
 - ,ןזײא-רעקַא ןוא רעמַאח ןוא געז ןוא רעש טימ
 - ,גנַארד ןוא טסיירד טימ ,ךרַאמ ןוא לוקסומ טימ
 . ,טולב ןוא ךיוב .ןייד ןופ רעדניק -- רימ ןענייז
 -- ,טלצרַאװעגנייא עקרק-רעטומ ןייד ןוא ןעגנַאנעגפיוא םיוש ןייד ףיוא
 ,ךיד ןעגניזַאב ןוא ךיד רימ ןרעדנואווַאב
 .ףַאשַאב ןוא .חרובג רעזדנוא : ךיד

 ! עקירעמַא ,רעטומ
 ,רעדילנ ןיא רעדיל טימ
 ,עטנוזַאב ןוא עטניזַאב ,רעטכיד עיינ ענייד ,רימ ןְלעוו
 | ,ןענָאפ יו ן ןעמַאלּפ מימ
 | ,טָארט ןמסעֿפ טימ
 ,גנַאזעג ןופ גנואווש ןקידרעמַאה טימ
 ! סיוארָאּפ ,םיוארָאפ ןרישרַאמ
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 ימעזנַאװ ןוא ָאקַאס
  ןּפילוט ענָאזאוו ןעילב סע
 ןזיור עטיור-ץרַאוװש ןוא
 ,לעצ-ןטיוט ןיא
 םיפונ עקידנעלאיוו ייווצ ףיוא ןוא
 .לעווש םייב םיוט רעד טראװ

 טניירפ עקידנטולב ןופ ןסורג עשירפ -- ןעמולב עטיור ענייז
 ,ןוז םעד ןעטנאד ןיא ןענַאמרעד ןוא
 .טנייה ןטצעל ןוא ןייגרַאפ ןטצעל ןיא

 .ןרעיוא יד ןיא ןענישַאמ עשירטקעלע ןופ שיור

 .ןרעיול ןרעיעהט טימ רעלופ ,רעטיה ןופ טירט ,רעטיצ-רעסעלש

 ,טפירשנטיוט ַא טעמרַאּפ-םינּפ ףיוא טנאה ערעווש א טנייל

 : טפימרַאפ-ליטש טייוו ,טייוו ץעגרע ןעגנעה ןגיוא ןביילב

 ,םיוב-מריבליוא ןוא קָאטשנייװ ןטימ ןסקָאוװעצ ,געט עסעוורָאב -- םייהדניק

 ,םיורט א גייווצ ןדעי ףיוא סיואךךעגנעה טכענ עשינעילאטיא ןוא

 ,עסָאק טימ ןוא גנאזעג טימ ךיז ןעגנילקעצ םננרָאמירפ

 ,עטָאר טימ ןוא ןסָאקירּפא טימ ,עקנַאל רענירג טימ ןקעמש ןוא

 ,טבעוועג קירמש ןיא ,טצרַאװשעג ךיש ףיוא געט עקיכיור -- עקירעמַא

 ,ּפעק עשירעטעברַא עדימ וצ טרָאװ ןקימאלפ טימ טכענ עסייה ןוא

 ,טנעה ןופ ,םינּפ ןופ טולב טקנירט סעטַארג ןופ טעמוא רעמוטש : טָא ןוא

 ,טנעוו עטיומ ןשיווצ סנבעל טעדרָאמ רעקנעה זַא ,גָאטײײב-גָאט ,רָאי ןביז ןוא

 ! אטעזָאר ,רעדירב ,ןעלמיה ,ָא .רעטיה עצרַאװש .רעטיצ-רעפעלש

 !יטעזנַאװ ןוא ַאקַאס :ןלייז עקידרעייפ .שַא ,שֵא
 1930 ,טסוגיוא

 ןלָאקניל םעהערבייא



 וַאמ רָאק .ד .גנ
 1901 ןיא ןריובעג

 1927 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ...קיאור הףָאלש

 (טלעװזור ָאנאלעד ןילקנערפ טנעדיזערּפ ןופ טוט ןכָאנ)

/ 

 קעװַא ךוטסַאּפ רעד זיא 0
 -- ףָאש יד ןענייוו סע ןוא
 ךָאנ דלַאװ רעד זיא לופ ןוא
 -- ףלעוו ןוא רעביור טימ
 ץרַאה סָאד טציא םיירש
 :שטנעמ ןטושּפ םענופ
 ! ףלעה ,וינעטָאג ,יוא
 . .. !ףלעה ,וינעטָאג ,יוא

 -- דלַאװ ןיא רעביור ַא יו ,טיומ רעד ןעמוקעג זיא'ס
 -- טלַאק קידרעסעמ ןוא ףרַאש זיא סָאװ ,טיומט רעד

 ; קערש ןיא ,רעיורטמ ןיא ,רעצ ןיא זדנוא טליהרַאפ ןוא
 . . . קעוַא טסיב וד ןוא טלַארטשעצ ךיז ןוז יד טָאה'ס

 ,טרָאװ ןייד ןופ טכַארט ןוא לכיימש ןייד ןופ טכַארט ךיא
 טרָאּפעג טסָאה וד סָאװ ,לכש ןעמַאזימ ןופ
 . . . שטנעמ ןטושּפ םענופ דיירפ רעקינוז רעד טימ

 -- טשטנעבעג ןוא טביולעג ,טרסומעג זדנוא טסָאה וד
 ! טנייפ ןקיטולב ןגעק טכַאלש ןיא זדנוא טריפעג ןוא
 .שטנעמ רעטושּפ רעד טציא טנייוו סע יו ,ץז ןוא ןגיױא יד ןפע ,ָא

 -- טסַאמ-בלַאה זיא ןָאפ יד ,ןגיובעג זיא ּפָאק רעד
 -- סַאנ יד טציא לימש זיא טייקליטש רעקירעיורמ טימ
 ,קיזומ רעיורטמ זיא ָאידַאר ַא רָאנ ואוו ןוא
 . . . קילב העטרעווילגרַאפ זיא --- שטנעמ ַא רָאנ ואוו ןוא

 ,טלעוו ןופ ןוא שטנעמ ןופ אנוש א רָאנ ואוו ןוא
 -- :קערש ןוא רעטיצ טימ העובש יד ןרעה טעוו
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 ,געוו ןייד ןיא ןייג וצ רעטייוו ףיוא ןרעווש רימ
 . . . טלעהעג זדנוא לַארטש עקיטכיל ַא יוװ טָאה סָאװ

 -- ףָאלש ןקיביײא ןיא קיאור ףַאלש ,קיאור ףָאלש
 ! ףָארטש ןייז ןעמוקאב רעטייוו טעוו אנוש רעד
 -- ףיש ענעלָאטש ןייד זיא טנעה ערעכיז ןיא
 . . . "ףישט ןיא רעדנעמָאק, ,קיאור ףָאלש ,קיאור ףָאלש

 1945 ,לירּפַא 3

 ןלָאקניל בייא ןוא ןוז יד

 ןגימשעג טייקיבייא וצ ןלָאקניל זיא'ס
 םיוט ןופ ליוק סרעדרעמ םעד םיא טָאה טגיזַאב טשינ ןוא
 ,ןגיל ףיוא תולשממ ףיוא טציא ןעיוב סָאװ ,יד רָאנ

 -- ןגיּפשַאב קלָאּפ ןופ ,טוב סעקליוו ןאשזד יוװ ,ןרעה ןלעוו

 .םיור ןייגפיוא ָאד ןוז יד טעוו קיבייא ןוא

 ,ןערַאמכרַאפ ָאד ןעלמיה יד טציא סנקלָאװ ןנעמ םע

 ;דרע רעד ףיוא ןגיילעצ ךיז ןעלּפענ ןגעמ'פ ןוא

 ,"ןרַאנ קיבייא טינ קלָאפ ןייק ןָאק רענייק, רָאנ
 -- ןרַאּפשרַאפ טינ סעמרוט ןיא טסיינ-טייהיירפ ןייז

 ... דרעווש רעד ןופ רעקרַאטש תמא רעד זיא'ס לייוו

 ,ןעמי עקידמערוטש ףיוא קלָאפ סָאד טָאה סע

 ,ליורג ןוא טייקמאזיורג ןופ זדנוא וצ ךיז ןגָארטעג

 ,ןעמאטש עלא ןופ ימ ןוא דיירפ-סטעברַא טימ

 -- ןעמַאצ ןכָארבעגפיוא ןוא דנַאל סָאד םיובעג

 .ליומ ןפיוא ןָאמנָא ייז טלָאװעג ראה רעד טָאה'פ ןעוו

 ,ןרַאפעג עקיליורג ךרוד רַאה רעד ליוו טציא
 ; ןוז יד ןליהנייא סנקלָאװ עצרַאוװש ןיא
 ,ןרַאנ קיביײא םינ קלָאפ ןייק ןַאק רענייק רָאנ
 -- ןרַאּפשרַאפ טשינ סעמרוט ןיא טסיינ טייהיירּפ ןייז
 .ןָאק ןיא טלעטשעגנייא תמא רעד זיא'ס ןעוו

 -- ןגימשעג טייקיבייא וצ ןלָאקניל זיא'ס
 .טסייג ןייז קלָאפ ןיא ךיז טָאה טצירקעגנייא ןוא
 ,ןגיל ףיוא תולשממ ףיוא טציא ןעיוב סָאװ יד רָאנ
 -- ןגיּפשַאב קלָאפ ןופ ,טוב םעקיוו ןַאשזד יו ,ןרעוו ןלעוו
 .טסיירט ריא ןלַארמשסיוא זדנוא ןוז יד טעוו'ס ןעוו

 | 1953 ,לירּפַא
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 . . . זױה-טיוט ןופ דיל סַאד

 (גרעבנעזָאר סוילושזד ןוא לטע)

 ,זיוה-ןטיוט םעד ןופ רעטייוו
 ,ןטייק ןופ גנַאלק רעד יו רעכעה ןוא

 -- עכעלרע סָאד --- טרָאװ סָאד טגנילק

 ; טלעוו רעד ןופ ןסיווענ'ס טדניצ סָאװ

 קלָאפ םָאד טָאה רעריטרַאמ ןייא םינ

 -- ןיוש-טיילנַאב טיוט םוצ

 טײדּפַאב קלָאפ סָאד טָאה רעריטרַאמ ןייא טשינ

 . . . טלעהענפיוא ןוא

 זיוה-ןמיוט ןופ

 .םוקמוא םוצ געוװ רעד טנעָאנ זיא

 .סָאלש א טגננעה טייהיירפ וצ טנעוו-עמרוט ןופ

 -- םאט-םאט ןזייב ןיא טקיוּפ לובלב-רקש רעד

 : טגערפ --- דלושמוא ןיא -- רעטּפשמרַאפ רעד ןוא

 ! ? סָאװראפ

 ,סעטַארג ץביוט יד ,ענרעזייא יד טנערפ רע

 -- ;טנעוו עמוטש יד ןופ רענייטש יד טגערפ רע

 -- עטַאל א ,סיוא למיה רעד טקוק רעטצנעפ ןצראוװש ןיא

 -- שינרעטצניפ ןיא ךיז טעילַאמס סָאװ

 . . . טנערב ןוא

 -- ןכייצ-עגַארפ ַא יו ,ןבעל סָאד טניל ןגיובעצ
 ? סָאװרַאפ ,טגערפ ןוא
 ? דניז סנעמעוו רַאפ ,טגערפ ןוא
 טבעווש ןוא ,סיוא ךיז טכיילג ןוא
 -- ןכייה עטסכעה וצ
 ,םביולג ןוא
 . . . טניוו רעד ןזָאלבקעװַא זייב סָאד טעוו'פ זַא

 ,ןכערברַאפ ץירַאה ןיא טגָארט סָאװ ,שטנעמ א ןָאק יו

 ? טיוט ןנעק תמא םעד ץלָאטש ןגָארט

 ,ןעמעשראפ ךיז ןזָאל טשינ טרַאּפשעגניײא ןוא

 -- ןכעוװשרַאפ ןוא

 נעוו-סנבעל ןיא טקנַאצ'ס ןעוו

 . . . טיונק לקיטש עטצעל סָאד
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 ,רעסַאװ ןפיוא למיוב יו ,ףױרַא טמיווש סע

 -- טעלעקס רעמרעכיוררַאפ רעד -- תמא רעד

 ,ןסַאג עלַא ןיא םורַא טרָאװ ןייז טנָארטמ ןוא

 טבעל סָאװ ,טסיינ ןייז טנָארט ןוא

 .םעמש ץלַא ןיא

 ,זיוה-ןטיומ םעד ןופ רעמייוו לייוו
 ,ןטייק ןופ גנאלק רעד יו רעכעה ןוא

 ; טלעוו רעד ןופ ןסיוועג עכעלרע סָאד טגנילק

 טוומעג קלָאפ סָאד טָאה רעריטמרַאמ ןייא טשינ

 -- ,ןטײלגַאב םיוט םוצ

 טיירפַאב קלָאפ סָאד טָאה רעריטרַאמ ןייא טשינ

 . . .!טלעהענפיוא ןוא

 םיש עטשרע יד

 ףיש ַא טמיווש ליזַארב ןופ
 .ןעמי עקידנזיורב ףיוא
 -- ףיט ןוא טיירב זיא םי רעד ןוא
 .זיא םַאמש ןיימ יווװ רעטלע ןוא

 ,טנַאה סאנוש םעד ןופ רעטלע
 .רעדנַאו םוצ טגָאי ןוא טביירט סָאװ
 דנַאל וצ דנַאל ןופ קלָאפ ןיימ טפיול סע
 .רעדנַאנַאפ טייוו ךיז טיירּפש ןוא

 ,קערש-עיציזיווקניא רעד ןופ
 ,ןדירפ ןיא ואוו ןבעל וצ
 קעװַא ךיז ףיוא ףיש יד טריפ
 .ןדיי קיצנאווצ ןוא יירד

 ?םַאדרעטסמַא-יינ וצ זיא טייוו יו
 .ןגערפ וצ רַאנ ךיז טקערש ןעמ
 םי רעד טזיורב סע ןיהואוו טסייוו רעוו
 . ?ןגעװ-רעפַאװ ענייז טימ

 םי רעד םמיוש סע ןיהואוו טסייוו רעוו
 : ןרערט יד זיולב ןגערפ סע
 םאדרעטסמאייינ ןיא ןעמ טעוו יצ
 . ?ןרעוו לוצינ םיאנוש ןופ

 דנַאל םעיינ ןיא עוו ןעמ ביוא ןוא
 .ןשטנעמ עיירפ יו ןבעל
 -- דנַאש ןוא קערש ןופ ,ליורג ןופ יירפ
 ...ןשטנעב טרָאד דרע יד ןוא



 ןַאּפש גירג ףסוי
 1902 ןיא ןריובעג

 1917 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1934 ,ינוי ןט26 םעד ןברָאטשעג

 ָאדַאמעװקרָאט ןופ טסייג רעד

 (1927 ,קיירטס-רעניימ ָאדַארָאלַאק םוצ)

 .רעטצני 51
 .םומש זיא םורַא ץלַא
 ,םורבעג ַא ךיז טדיינש ןטייוו ןופ
 | טכַאש ַא טָאה ץעגרע
 .טכאמעגפיוא ןצרַאװש ַא ליומ ַא

 - .טניוו ַא
 .טניה עקירעגנוה ןופ ןייוועג א
 -- ןיויו-ויויוא ---
 ,טכאוועגפיוא ןוא
 טכַאלעגניײירַא ןוא
 םידש טנזיוט ןבָאה
 -- טכאנ רעדנילב ַא ןופ םינּפ ןיא

 --- ןיויודו-ויוא ---
 טלַארּפעגֿפױא ןוא

 ,טלַאּפש א ךָאנ ץעגרע טָאה
 םימש ַא טָאה'ס ןוא
 : טלַאשעג טייקידייל רעד ןופ טנורגּפָא ןיא
 ,ָאד-ארדַאלרַאק ,,ו-ודויוא ---
 ןיב ךיא

 !ָאדַאמעװקרַאט ןופ טסייג רעד
 | ךיא

 ; םײרּפשענ ןוז ןופ דנַאל ןיא טכַאנ בָאה

 ךיא
 ! טייזרַאפ ץרַאח ןייד ןיא ןָאמ ןצרַאװש בָאה
 ,טיוט ָאד טנַאּפש ,טציא
 ! םיומ ָאד טנַאּפש ,טציא
 ,ָאדַאנרָאט א ןיזנַאװ ןיימ טנָאי ,טציא
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 עי, ע== עי א

 ,ָאדַארָאלַאק ,ךיז ךיא גָארמ םיא ןיא
 -- ךיא

 ! ָאדַאמעװקרָאט ןופ טסייג רעד

 ,אכ ,אכ

 | -- ַאכ ,ַאכ ,אכ

 ,רעדלעוו ןגיל טלצרָאוװעגסיױא ןוא

 ,רעדניר יד יו ,ןטכָאשעגסיוא ןוא

 רעדלעפ עטסיוו ףיוא ךיא רעגלאוװ

 !רעדניז ענייד ,סעיטסעב ענייד

 --- ןדודודויויוא ---

 ! טולב

 ! םיוט

 טכַאנ זיא טיור ןיא טליהעגנייא

 -- ךיא ןוא

 ! טכַאמ ןופ קיניזנַאװ ןיב

 --- וחודודויויוא ---

 טניוו רעד טָאה רעליטש ןוא

 .טגעװַאב ךיז ללח ןיא

 טניה עקירעגנוה ןוא

 .טקעלעג טולב ,קירינ ,ןבָאה

 םימש יד ,געז עּפמעט ַא יוװ ,טָאה'ס ןוא

 :טנעזעג טכַאנ רעד ןופ תוכשח רעד ןיא רעטציא ךיז

 -- ודודודו-ויוא ---

 ךיא ןיב טלַא תורוד ןיוש

 רימ זיא טלאק ןוא

 ודלַאה םעד ןעקנעוושעגכרוד זיא םמונ ןוא

 ,טולב םימ

 -- םולב ןגנוי םימ

 טיײקמערַאוװו א ןייוו ןמלַא ןופ יו

 ךרודַא טסילפ ,עיולב ךרוד ,ןרעדָא ךרוד

 ,עיורג יד ,ּפָאק ןופ רָאה רעביא ןוא

 ךרָאש א אזַא עלעטניוו ַא םוט

 : ךיז טכוד'ס -- ןוא

 קירוצ ךיא רעוו גנוי

 ,לָאמא יוװ ןוא
 ,עמערַאװ םרעּפרעק ןופ קירב א רעביא

 טכַאנ רעד ךרוד ךיא ריצַאּפש

 ,ןיהַא
 ,רעקילייה רעטומ וצ ןיחַא
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 קילג ךיז רַאֿפ ןטעב וצ

 ,עקידניז יד ערעייז תומשנ יד רַאפ ןוא

 קירוצ ךיז ןרעק סָאװ

 . . . ןקיטכעמלא םוצ

 = == דודודודודו-וא---
 ,1927 ,רעבמעוװָאנ ,קרָאי-וינ

 רעוויר-טסיא םייב אזא טכַאנ ַא

 סיוא ןעווער ןוא םוא ןפיש ןעלגָאוו
 .טכַאנ רעד וצ ןענמיה עקידחמיא
 לננַארעג ןיא
 ןַאב עקידרעגנאווש ,ערעווש א ץענרע טצכערק
 קירעזייה ךיז טיינרַאפ ןוא
 .ןייוועג ןטנלע-שיטניה ,םענָאטָאנָאמ ,ןגנַאל ַא ןיא

 ךיימ ןגערב עדייב ףיוא

 ףָאלש ןיא טָאטש יד ךיז טעשטרָאק

 ,ןגיוא עקידנעקנַאצ ,עטרַאטשעגסיוא טימ

 ,טייצ וצ טייצ ןופ ,סיוא טרעמָאי יז

 ,ןעגנאלק עטקיטשרַאפ-בלַאה

 רעוו ןטלַאה יז טלָאװ סע יו

 .ןעגנאפעג זדלֿאה םייב

 טכאנ יד טנייה טָאה'ס

 ; ןעמונעגוצ למיה ןקידנרעטש םעד

 ,עזייב א ,ָארק א ףיוא טלקיוו סע יוװ ןוא

 ,ןעלגילפ עריא
 טלקיווענפיוא ןצרַאוװש ַא ּפערק ַא יו ,דחּפ ַא יז טָאה

 .ןעננאהעצ טָאמש רעד ןופ ןעלסקַא עיורג יד םיא טימ ןוא

 -- קירב-ןטעהנַאמ םעד ןופ

 ,גָאט ןצנַאג א סיוא טעז סָאװ

 טוואורּפעג טָאה סָאװ ,רענעלָאטש א זיר ַא יו

 ,ןטעהנַאמ ןייק ןילקורב ןופ ןזײרּפשרעכירַא ןַאּפש ןייא טימ
 ,ענעעזעג-טינ א ,טנַאה א רָאנ

 ןטימניא טלעטשעגּפָא םיא טָאה

 -- םיא ןטלָאשרַאפ ןוא

 רעווילג ןיא ױזַא לָאז רע

 רעוויר ןרעביא
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 -- ןעגנעה ןביילב קידנעמש ןיוש
 קירב-ןטעהנַאמ םעד ןופ
 טציא ךיז טָאה

 ;טדנעװעגנּפָא הללק-רעווילג ענעי
 - :טנַאּפשעגקעװַא טָאה'ס ןוא
 טנַאגיג רענעלַאטש רעד
 2 טייוו טעה
 .טכַאנ ןופ טייז רענעי ףיוא

1928 

 טסנעּפשעג סיטעזנַאװ

 ץַאלַאּפ ןייז ןיא
 מעב םענעדלָאג ןייז ףיוא

 ,רעטכיר רעד ,רעיעהט םניל

 טדער ןוא
 ,דייר עלופטסנעּפשעג ןיזנַאװ ןופ

 : םכַאד םיא
 טעב ןייז רַאפ טייטש סע
 ,טעלעקס רעטנערבראפ סיטעזנַאװ
 ,דיילק ןקימאלפ א ןיא טליהרַאפ

 טנַאה ןייז
 ; םיוא עלעּפמעל םָאד טשעל
 זיוה םענופ טנעוו יד ןדניווש ץס

 ,ןוא
 . טכַאנ יד ןטסגננַא ןיא ךיז טייגרַאפ'ס

 : רעדיוו ןוא
 -- םיוא טסקַאו ןטיור ןיא
 -- סיורג רעשיטנַאגיג ןיא טציא רָאנ
 .ימעזנַאװ
 היה ייד היי ייד י- ךארק א ךיז טרעה סע
 יט אטא  יטאקאוווא עואנעטאא "טאטע ראטע העוהאההוא "אקט "טוה "טענות "אהא

 ,ימעזנַאװ ,טנַאּפש רע

 טנַאּפש ןוא
 טנאוועג רעטיור רעד טרעטַאלפ'ס ןוא
 ,ןוא
 ,םיא רעטנוא דרע יד ךיז טדניצ'ס

 ,ןַאטַאס ןטיור םעד רעטניה ןוא

 ךיז םגנעוַאב

 ןאלק רעשיקנעי רעד

 י- ,ןוא

 .ןמיח םעד ןּפַאלקש ןופ טעילַאװכעצ

 יי אשה  אסאאאעא רעטאאטע  טאתהתהעע  "תותעהע  "האתתההווותוקהמתג  "האטגעעוגעא "הע יהוה  יאו;טאפה

 .ייפ= ש=ופ עי יב ,קערש .רַאפ רעטלַא רעד טרעמָאי סע

 :ץעװַא ,תושלח ןיא טלַאפ רע

 - - םיא טקעוו'ס ןוא
 היא רָאטקָאדיזיוה ןייז

 ץירּפשנייא ןַא
 /  טולב ןופ
 - .ףוג ןייז ןיא

 . 1929 ,רעבמעטּפעס =
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 ןוז ןייז ןוא רעיוב-ןקירב רעזָאלסטעברַא רעד
 טסברַאה ביײהנָא ןיא ךָאנ
 ,רעיוב-ןקירב רעד ,םישזד טָאה
 סרעיּפ רעקרָאידינ ןופ םענייא ףיוא

 ,העש א טנעפ קיצרעפ רַאפ
 ץלָאמש-יקנעי ןייז ןופ ךעלטשער עטצעל יד
 .ןדָאלעגניירַא ןָאנַאװ-טכַארפ ַא ןיא

 ןַאד טניז רע טעקנַאלב

 סנעניגַאב עקיצערק ,עיורג ךרוד

 ןפיוה-קירבַאפ ףיוא רעווַאשז סעּפוק ןוא

 ּפָאק םעד טגָארט ןוא

 ,ןעלסקַא עטציּפשעגנַא ןשיווצ ןעקנוזרַאפ

 סעּפַאלרעטניה ענייז ןשיווצ לדייוו םעד יו

 ; טנוה רעקירעגנוה ,רעטרעצענסיוא ןַא

 סענעשעק עטסוּפ ןיא ןוא

 ,רענניפ ןעצ ךיז ןעלבמַאב

 .ןפיורש עטצונענּפָא ,עקידנגיוט-טינ ןעצ יו

 לא א
4 

 טלַא זיא רָאי ןלופ ןייק םינ ךָאנ
 ,רעיוב-ןקירב ןזָאלסטעברא םענופ ןוז רעד

 ,םינ ךָאנ רע טסייוו
 ץלַאטש-יקנעי ןייז טָאה רענייז עמַאט רעד זַא
 ; טיורב ףיוא טעװעלכַאטרַאפ

 ,םינ רע טעז
 רעייגיײברַאּפ ןופ ןקילב-תונמחר יד רעטנוא יו

 ,עמַאמ ןייז ךיז טעשטרָאק
 ,רעווקס ןופ גָאר ןפיוא ,ָאד יז טלָאװ סע יו
 עגר עדעיא
 .טדנעשעג רערעדנַא א
 ,טינ ךָאנ רע טסייוו
 רעמ לָאמ ךס ַא ,ךס ַא זַא
 ,ּפַאק-ךרעיױב רעקידנעלגאוו ַא יו
 ןברוח ןפיוא םרעיורט סָאװ
 ,טנעה ,עקידנעגנעה-ןעמונעגּפָא יו ,ייווצ ןופ
 .טרעוו רעטציא םישדח ןעצ עקידנענייוו ענייז ןענייז
 : םנייוו רע ןוא רֶע טציז
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 ,לּפע לטסעק סָאד לייוו

 - ,טּפַאכרַאֿפ עלענעוו-רעדניק ןייז ןופ טפלעה א טָאה סָאוװ

 ,טניו-רעבמעצעד רעד

 ,ןייוועג שרעדניק ןייז רַאפ םיא טקנעש'מ סָאװ ,רעצ רעד ןוא

 ,ױזַא דמערפ-ענדָאמ סעּפע ןענייז

 ,טלַאק ןוא ,קידעכעטש ןוא ,זייב ןוא

 טלַא זיא רָאי ןלופ ןייק טינ ךָאנ

 ,רעיוב-ןקירב ןופ ןוז רעד
 | סָאװרַאפ טינ רע טסייוו
 ;דנַאל "ןדלָאג , "ןגייא, ןייז ןיא רע זיא לרעלטעב ַא
 - ,טינ רע טסייוו
 ,םיובעג טָאה עטַאט ןייז סָאװ ,ןקירב ןופ זַא
 סנעניגַאב ךרוד ןטניוו ןגָארטמ
 ןיירַא ייז וצ בוטש ןיא
 -- ,םיונ עיורג-קיטסָארפ-רעבמעצעד ַא
 טנעקרעד טשינ ךָאנ םענעגייא ןייז סָאה ןייז טָאה עמַאמ ןייז לייוו
 ייר עוװַאק ןוא-טיורב ַא ןיא רעבירעד ךיז טלקַאװ ןוא
 ייברַאפ
 ,טנעוו ענעקנומעגנייא-תולבא ןיא

 ,טנייוו זוא עלעגעוו-רעדניק ןייז ןיא רע טציז

 ,לּפֶע לטסעק םָאד לייוו

 ,רעווש ױזַא םישדח עמערָא ענייז ףיוא טקירד סָאוװ

 ,טניוו-רעבמעצעד רעד

 ,רַאפרעד םיא ןעקנעש ןשטנעמ סָאװ ,רעצ רעד ןוא

 ,ױזַא דמערפ-ענדָאמ סעּפע ןענייז

 ; םלַאק ןוא ,קידעכעטש ןוא ,זייב ןוא

 ,םינ ךָאנ טסייוו רע לייוו ןוא

 ,רעיוב-ןקירב-יקנעי ןופ דניק םעד -- םיא זַא

 ,לייוורעד ךָאנ ךיז טכיילש סָאװ

 -- טלעוו רעקידוהות ַא ןיא תמ רעקידעבעל א יו

 טרעשאב זיא

 ןוז רעד םורַא

 ןזָאל וצ גנַאג ןיא גנואווש ןלופ טימ

 ,דרע עײנ-לגָאּפש ַא
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 1902 ןיא ןריובעג 2
 1916 ןיא עקירעמא ןייק ךעמוקעג ְ

 סניימ דנַאל ,ביל ךיד בָאה'כ

 ,טכַארּפ ןייד ,ביל'כ ,סניימ דנַאל ,ךיד ביל בָאח'כ
 | .טפַארק טימ לופ ןוא ױזַא גנוי טסיב
 ,דרע ןייד ןיא טלצרָאװרַאּפ ןיב ךיא
 .טרעװשַאב טכורפ םימ םיוב א יו
 -- טניזעגזיוה רַאפ ןוז יד ךוז ךיא
 .דניק ןייד --- ןוא עמַאמ ַא ןיב ךיא

 - ,םור ,ךיד םור'ךיא ,דניק ַא יו
 ; ףוג ןייד ןיא טפַאשיירטענ ךוז ןוא
 טסורב רעלופ וצ ךיז עילוט ךיא

 ; טסולג ךיא ךלימ-קינַאה ןייד ןוא
 ,ןייב זיב ייוו טומ'ס ,ייוו רימ טומ'ס ןוא
 . . . ןייטש --- זיא רימ וצ ץראה ןייד ןעוו

 : ףָארטש ,ךיד ףָארטש"'כ -- עמַאמ ַא יו
 ףָאש עליטש א טינ זיא שטנעמ
 - ןקעטש ַא טימ עטַאט ַא ןוא
 . . . ןקעוורעד טינ טּפַאשביל ןייק ןַאק
 ,דלעפ ןטייוו ףיוא ןיז ןלַאפ

 .טלעוו ןיימ ןײא-טלַאֿפ ,ץרַאה ןיימ ןייא-טלַאפ

 -,הניק'ןייד ןוא עמַאמ א ןיב ךיא
 .דניזעג ןיימ רַאפ ןוז יד ליוו ךיא

 ןרערט ןופ לזדניא רעד
1 

 .ןרערט ןופ לזדניא םעד ןופ םורב ַא ךיז טנַָארט סע
 .קערש ןוא האנש ןופ םי רעד טזיורב םורַא
 ? ןרעהרעד םערוטש ןכרוד ףור םעד ָאד רעוו טעוו
 ? נערב ןקיטכיל םוצ ןעננאלרעד טרָאד רעוו טעוו
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 -- ןפַאה ןופ רעיוט םייב ןרערט ןופ לזדניא רעד

 . . . ץרַאה ןופ רעטיצ טימ ,םיא קנעדעג'כ ,םיא קנעדעג'כ

 ,ןפַאלעג-הטיחש ןופ ,עטנַָאיעג ,עדימ יד

 .טראװעג רעטַאלפ ןוא גנונעּפָאה טימ ןבָאה ָאד

 ,ןעלצרָאװ ןָא למייב א --- ייז ןשיווצ ךיא ןוא
 . . . םולב ןיא ןביולג ןוא טייהיירפ ןופ םולח םימ
 ,טלצרַאװרַאפ תורוד ןופ ןעד רעוו טָאה ,ןיימ דנַאל ,ָא
 ? םומ ןוא עיזיוו רעמ ,ריד טכארבעג טפַאשביל רעמ

 ,טלמאזעג לודניא ןופ ןרערט יד ןבָאה רימ
 ,טלַארטשַאב ןעגנַאזעג טימ ,סייווש םימ ןטָאנקרַאפ

 ,ןעמאר ענעלַאטש טימ ןביוהרעד סעדייבעג
 ,טלַאטשעג קיטכערּפ ןייד ןביוהרעד ןפמַאק ןיא

 ,ןטַאטש ןופ טייקנייש יד ןרָאװעג ןנייא זיא'ס
 ;דרע עקידתובחר יד ,שטנעמ .רעטושּפ רעד
 ,סעטַאט עשרעיירפַאב ,עטשרע ןופ השורי
 .טרעעג ,ןעמונראפ רעדניק עכעלבייל יו

 ןרישרַאמ וצ רעטייוו גָאזנָא םעד ןעמונרַאפ
 ,קילג ןוא עפש ןופ ןוא טכיל זופ ץיּפש-גרַאב םוצ
 ןריפ ךיז ןזָאל טשינ ,טייהיירפ יד ןטיה ןוא
 .קירוצ ןּפעלש סָאװ ,עדנילב ,עקיצייג ןופ

 ,ןעמס-לייטרוארָאפ יד טקיניירעג רעדירב טימ
 ; דלעפ ןרַאבטכורפ ןופ זָארג-דליוו סָאד טעטעיעג
 ןעמַאלפ יד ןעָארד'ס ןוא הפרש ַא טרעקַאלּפ טציא
 .טלעוו רעקיטכיל ףיוא ןבעל ןופ ןעילב סָאד

.2 

 . .םייהיירפ ןופ רעטומ יד -- לזדניא םעד ןנעקטנַא

 . . . טנַאה ןיא לקַאפ רעד ןרָארּפרַאפ ,טרעניימשרַאפ
 ,רעייפ סָאד האנש ןופ ךיז טיירּפש סע רעטיירב סָאװ
 .טנַאה ריא ןיא טכיל סָאד טרָאד טקנַאצ רעלעקנוט ץלַא

 .ןרָאלרַאפ ,טעדנואוורַאפ :עטמעשרַאפ א טייטש יז
 גערב ןרעכיז א טייוו רעד ןיא םכוז יז
 -- ןרָאצ ןרעטצניפ ןופ עטגָאיעג עיינ רַאפ
 . . . קעװַא ןעמ טקיש יי ד -- ףיוא טינ יז טמענ י ד
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 ןרערט ןופ לזדניא ןפיוא ךיז טקנירט ,ךיז טלגנַאר סע
 .קילג ןוא טייהיירפ ןופ םולח רענעדלָאג רעד
 ןרעהרעד םערוטש ןכרוד םור-רַאפעג םעוו רעוו ,ָא
 ! ? קירוצ םולח ןייז קלָאפ םעד ןבעג ןוא

 םימלצ עקידנענערב
4 

 רעמשטנעבעג ור ןופ ,טכַאנ-םורד עדליו)
 .טמיורטענ סיוש ןייד ןיא סעמלַאּפ עקנַאלש ,עצלָאטש ףיוא

 סיוא טסטיירּפש ,םעמַא ןייד טור
 סעוועמ יד יו ,לגילפ עלעקנוט יד
 ,םי ןופ גערב ןפיוא
 ,רעקהנבל טכיל ןיא טסבעווש ןוא
 .טרעבױצַאב רענעגייא טייקטכייל ןופ

 .ור ןייק רימ זיא טרעשַאב טשינ רָאנ
 ,העש רעליטש ןיא ,רעקיטכַאנ ןיא
 ,ךימ ןטַאררַאפ טסָאה וד
 ,טעדנואוורַאפ

 ,עיולב ,עפיט ןטנָאזירָאה רעביא
 עקיטכיל ,עקידלקניפ ןרעטש טימ

 ,טלקנירּפשַאב ,טכאנ-םורד עדלימ ,ָא

 טרעקַאלפעצ ןוא ןדנוצעצ טסָאה וד ,ןעקנורטעג טכיל ןייד בָאה ךיא

 עקידנעָארד .קנַארטענ סיז ןייד טּפעשעג

 -- אמט רעטכיל ,ךעלטניוו עקידנעשטּפעש ןיא

 ,ןדנוצעצ טסָאה םימלצ ,זָארג ןקידלמירד ןיא

 ! םימלצ עקידנענערב ,טמולחעג קילג ןופ בָאה ךיא

2. 

 ,עטנוב רעדיילק ןופ ץוּפ רעטנוא ,טכַאנ-םורד

 ,ףונ ןייד ףיוא ןדנואוו ןענערב ,קעדוצ א זיא טייקדלימ ןייד

 ןעמופרַאּפ-ץייר ענייד רעטמנוא ןופ ,דנעלברַאפ ַא -- טייקנייש ןייד

 . . . ךורעג רעכעלסעה ךיז טגָארט ,םינּפ ןייד ףיוא רעכעל-ןקָאּפ

 .טסלעטשרַאפ ,טסקעדרַאּפ וד

 ,ןביוש ןצנַאלג רעקידלקניפ גנוריצ טימ - . .
 ; טָאטש יד טיישרַאפ טקניוו סע עקיברַאפ ןדליש טימ
 .ןגיוא עטמױזַאב-דלַאנ טימ ןעלטניּפ סרעצַארקדןקלָאװ

 ,עמַאל ,עמורק תוברוח רעביא ןוא .טָארט ןיא ךיז ןעלקַאו ,ןצנַאט ךעלרָאּפ
 ,ךיז ןציירק סע ,ּפָאלַאג ןיא ןפיול ּפעק-גנוטייצ
 ןרעקַאלּפ םע ,ןגעיעג-טניה ןוא דרעפ רעביא-ןגָאי
 .םימלצ עקידנענערב רעזדלעה יד ךיז ןסייר
 ,ּפָארמ ןשירעסערפ-ןשטנעמ טימ



 ןַארפַאס הנס
480 

 סנפיוהרעטייש
 טנערבעג ךיוא ןבָאה
 .טכענ עקידמורד ,עדלימ ןיא

 סנוויואזזַאג
 טרעכיורעג ךָאד ןבַאה
 ,נעט עטמאלפעצ-ןוז ןיא ךיוא
 .טכענ עסייוו-רעביוצ ןיא ךיוא
 | ןּפסָאנק-ןעמולב ןעוו

 ,רעטסנעּפשעג יו ,ןעלטיק עסייוו

 .טכַאנ רעדלימ רעד ןיא
 קידנעטש ןיוש ןעז ייז לעוװ ךיא ,ָא

 .טכַאל הנבל ןעוו

 ּפעק יד ףיוא סעליה-ןציּפש

 ,רעכעל-ןגיױא ,ןטינש טימ

 ץיּפש-םערוט ןדעי ןיא ןעז לעוו'כ

 .רעכעד יד ןופ טעשטראטס סָאװ

 סנקלָאוװ-רעבליז ןלעוו סע רָאנ ןעוו

 ,ןעקנוט ךיז טכַאנ רעלעקנוט ןיא

 ,ןעקנירט טייקנייש ןופ ךיא לָאז ואוו ,ַא

 ,לַאװק רעד ָאד זיא טמסראפ זַא

 ? םענורב רעד

 ,ןעניפעג ץרַאה ןיימ ור ןעד ןָאק יו

 ,ךרַאמ ןיימ ןיא זַא
 ,ןעלמיה עיולב ענייד רעביא יו

 ? ןעמַאלפ-ןזיּפש ןכעטש ,ןציירק סע
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 ,טנפעעצ ךיז טּפַאשביל רעפייר ןיא ןכָאה
 ןלַאגיטכַאנ ןוא
 ןסָאגעג טכַאנ רעד ןיא טפאשקנעב עסיז
 ,עיולב ,עפיט ןעלמיה רעביא ןבָאה סע
 ןסָאשעגפױרַא םַאלּפ ןוא ךיור רעייז
 סעירָאטַאמערק יד
 ! עקנילבערט ןוא קענַאדיַאמ ןופ

4 

 ןרעדעפ עסייוו ןעז לעוו'כ

 ; ןעקניז עלָאמס רעצראווש ןיא

 ןגייוװצ-ןעמלַאּפ ןלעוו סע ןעוו ןוא

 ,ןגיוו ךיז טכַאנ רעדלימ ןיא

 ,עקיליורג תוילת ןעז לעוו'כ

 ןוגינ םעד טניוו ןיא ןרעה

 ,עכעלשטנעמ ןצכערק עטצעל ןופ

 ,ןפור עמוטש ,עטצעל ןופ

 םיוב ןכיוה ןדעי ףיוא ןעז לעוו'כ

 .ןֿפוג עקידנעגנעה

.8 

 ,ןעמיורט רָאנ קילנ ןופ טציא ךיא ןַאק יו
 ,םולש ןיא ןעד ןעגניז ךיא ןַאק יוו
 ? םימלצ עקידנענערב ןרעקַאלפ'פ ןעוו
 ,עקיליורג ,עקידנעָארד
 - -- ןציײרק-ןקַאה יו
 ! םימלצ



 לאטנעווַא .ל .א
 1903 ןיא ןריובעג

 1926 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1939 ,ץרעמ ןט14 םעד ןברָאטשעג

 רעטלע רעד ףיוא

 טימ ןָא ךיז טמענ םישזד רעטלַא רעד ןעוו ,םישדח עטצעל יד ןיא
 -יא רע טרעוו ,קָאטש ריפ יד ןעּפַארדוצפױרַא טיירג ךיז טכַאמ ןוא םעטָא
 : רָאטינעשזד םעד ןופ ןנַאלשעגרעב

 ?טנער יד טיירגרַאפ ןיוש ,ּפַאּפ ---
 ץנייז ,ןגיוא עיורנ-ףיט יד טימ קוק א םיא ףיוא טיג םישזד רעטלַא רעד

 םענעכַארבעצ א טימ ןוא ,לסיירמ א זעוורענ םיא ךיז ןביג ןקַאבניק עקיציּפש
 : ךיז רע טרעפטנערַאפ לכיימש

 ךיז ףרַאד סע .קעמ ,ךָאװ א ךָאנ ורוצ זָאל ! טכערעג ,ָאי ,טנער יד --
 ! טעברַא לסיבַא ןכַאמ

 ןוא ,םעמָא עיצרָאּפ ַא ךיז ןיא ןיירא סעיינַאב רע טיצ ,קידננָאזּפָא סָאד
 עג טנעמטרַאּפָא ןייז ואוו ,קָאמש ריפ יד ןייגפיורא ךעלעמַאּפ ךיז טזָאל
 .ךיז טניפ

 -םוא ןוא ןניוצעגנָא טרעוו םינּפ ןייז ,ךָאנ םיא טקוק רָאטינעשזד רעד
 | :טנאה רעד טימ ךַאמ א טיג רע .קידלודעג

 םעד ןבעגרעביא ןפרַאד סָאד טעוװ ןעמ ! ןפלעה טשינרָאג טעוו סע --
 !ןענַאמ ןיילא םיא רע לָאז ,"טנעשזדייא,

 : יײּפש ַא טינ רע
 !לוויימ רעד ןּפַאכ ןדייב ייז לָאז ---
 ךיז וצ םישזד רעטלַא רעד ןײרַא ךיז טרַאש םעטָא ןטקַאהענּפָא ןַא טימ

 א ףיוא ןביוש עקידורב טימ סױרַא ןקוק רעטצנעפ יירד .טנעמטרַאּפַא ןיא
 -יצפָאלש םעניילק ןיא .עדייכעג-קירבַאפ ַא ןופ טנַאו רעדנילב ,רעצרַאוװש

 .רעמיצ עצנאג סָאד טעמכ טמענרַאפ סָאװ ,לטעב-ןשעמ טלַא ןַא טייטש דעמ

 סע ןכלעוו ןופ ,ץַארטַאמ רעקידלבירנ ,רעטקעלפרַאפ א טםגיל טעב םעד ףיוא
 -ץזָאלרַאפ א ןופ עירעטַאמ יוװ ,עטאוו עקיצומש זייוורעטרע סױרַא ךיז םעז
 יירד ףיוא שיט רעקיכעלייק טלַא ןַא טיימש לרעמיצ ןמייווצ ןיא .דנואוו רענ
 א ןופ שינעביילברעביא ןַא ,רעדמערפ ַא זיא שיט םעד ייב סופ ןייא .םיפ
 מלאה ,רעדמערפ א זיא רע שטָאכ ןוא ,טריטסיזקע לָאמַא טָאה סָאװ ,שיט

 ,ןלַאפמוא טינ לָאז רֶע ,שיט ןטלַא םעד רעטנוא רע |
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 . . . טייצ עגנַאל ַא םישזד רעטלַא רעד טניואוו טנעמטרַאּפַא םעד ןיא

 -עד .זיוה םעד ןיא ןגיוצעגנניירא ךיז טָאה רע יוװ ,ָאד ןיוש זיא רָאי קיצרעפ

 ןיא םעבראעג .גנוי ןעוועג זיא רע ןוא יינ ןעוועג ךָאנ זיוה סָאד זיא טלָאמ

 טָאה רע .רעקירטקעלע ןַא ַא יו ,".ּפמָאק טיעטסע לעיר דלַאװנירנ, רעד

 ןענָאמרעד וצ ךיז םיא רַאפ רעווש .ןברָאטשעג יז זיא ,בייוו א טאהעג לָאמַא

 רעד ףיוא זיוה םעד ןיא רָאי קיצרעפ ןיוש טניואוו רע .ןעזענסיוא טָאה יז יו

 םָאד ,טלַא ןרָאװעג זיא זיוה סָאד .ןעגנאגעג ךיז ןענייז ןרָאי .וינעווע רעטירד

 .טעברַאעגסױא םישזד רעטלַא רעד ןוא ,ןבירענּפָא לבעמ

 ,ןכוזַאב טשינ םיא טמוק רענייק .טשינ רע טָאה טניירפ ליפוצ ןייק

 .יליוו ,לָאמַא רעסיוא

 יד ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ןעמעוװ ייב ,"רעוויירד קַארט , א זיא יליוו

 יליוו .קָארט םעד ןביירט ןרוכיש א טּפאכעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,"סנסייל,

 א ץעגרע טקַאּפ רעטלא רעד ןעוו ,ןטלַא םוצ וצ ךעלנייוועג ךיז טרַאש
 רעד .ענעשעק ןיא רעלָאד רָאּפ ַא םיא ייב ךיז ןרעגלַאװ סע ןוא "לבַאשזד,

 יליוו רָאנ יווװ ןוא ,לסיבַא ןצענַאב וצ ךיז ןולַאס ןיא טלַאמעד טייג רעטלַא

 -רַאפ םיא טפלעה רע ןוא קעװַא םיא ןבעל ךיז רע טלעמש ,םיא טעזרעד

 טמענ ,לזעלג ןרעטנוא ןייפ עדייב ןיוש ןענייז ייז זַא .רעלָאד רָאּפ יד ןעקנירמ

 ךיז קידנעלקַאװ עדייב ןעיינ ייז ןוא טנעה עקידחרובנ ענייז םימ ןָא יליוו םיא

 ,ןעמונעגמורַא יליוו םיא טלַאה טנַאה ןייא םימ .וינעווע רעמידד רעד ףיוא

 : ןײרַא ןצרַאה ןיא ךיז רע טּפַאלק טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןוא

 ןגַאװ טשינ ךיד טעוװ רענייק ! טניירפ רעטסעב ןייד ןיב ךיא ,ּפַאּפ --

 .!וינעווע רעטירד ףיױא ןטערטמ סיפ עניימ יו גנַאל ױזַא ,ןקידיײלַאב וצ

 ַאזַא טָאה רע סָאװ ,האנה םיא טוט סע .רעטנוא טלכיימש רעטלַא רעד

 -טסַאל א יו וויסַאמ ,טנַאפעלע ןא יוו ,יליוו ,רע זיא קרַאטש .יליוו יו םניירפ

 : ןּפיל יד טימ רעטנוא טלמרומ ןוא ,רעטלַא רעד ,ןדירפוצ רע זיא .ןגָאוװ

 .טניירפ ןיימ טסיב וד זַא ,יליוו ,םייוו ךיא ---
 לא יא
* 

 םָאד .נייצעג טימ עלעטסעק סמישזד ןטלַא םעד טייטש לקניוו ַא ןיא
 רַאפ .טייצ רעגנַאל א רַאפ טנפעענפיוא טשינ ןיוש רע טָאה עלעטסעק
 םישזד רעטלַא רעד .ביוטש רעקיד ַא ןלַאפעגנָא םעד ףיוא ןיוש זיא טייצ רעד

 עצרַאוװש סָאד ,טנידעג םיא סע טָאה רָאי קיצרעפ :ץ'רַאה סָאד סיוא ךיז טדער
 ןיא ןּפַאלעגמורַא םעד טימ רע זיא רָאי קיצרעפ .גייצעג םעד טימ עלעטסעק
 -עגניירַא קירטקעלע ,"ּפמָאק טיעטסע לעיר דלַאװנירנ, רעד ןופ רעזייח יד
 ןלָאצ וצ ןענַאװנופ טשינ רֶע טָאה טציא .ןרָאװעג טלַא זיא רע זיב ,ןגיוצ
 טשינ םיא ןעמ טזָאל ,זיוה א ןרעייז ןיא טניואוו רע שטָאכ ןוא .טנער ןייק
 ףיױא טבייה רע .טנער -- דלַאב זיא ,םיא טעזרעד קעמ רָאנ יו .,ןבעל
 רעד ןיא .עילעטס רעד ףיוא ןָא ייז טלעטש ןוא עלעטסעק םעד ןופ ןגיוא יד
 -זַאג רעטרעװַאשזרַאפ א ּפָארַא טננעה עילעטפ רעטעקכארמעצ רעד ןופ טימ
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 : ןעניז ןפיוא ףורַא םיא טמוק סע ןוא לרעייפ םעד ףיוא טקוק רע .לרערי

 ןגױא יד ןיילַא ןוא ,קירטקעלע ןניוצעג ערעדנַא רַאּפ רָאי קיצרעפ --

 ,למעלפדזאג םייב ןעמונעגסיורַא ךיז

 יו ,ינק יד ףיא לטסעק םייב ןייטש טביילב ןוא ּפָארַא ךיז טגיוב רע

 ףיוא סיוא רע טביירש רענניפ ַא ןופ ץיּפש םעד טימ ןוא ...ענָאקיא ןַא רַאפ |

 ."דונ וָאנ, :ביוטש םענעבילקעגנָא םעד

 ןרעוו וצ רוטּפ יו ,ּפָאק םעד ןכַארבעג רָאטינעשזד רעד ךיז טָאה לייוורעד

 ןעק רע .ןפלעה טשינ טעוװ ?סעזָאּפסיד , א ןבעג םיא .םישזד ןטלַא םענופ

 -עק ןיא ןגיילניירַא ,"םעזָאּפםיד, םעד ןעמענ טעוו רעטלַא רעד .ןטלַא םעד

 ףיוא ןצעזסױרַא ןפרַאד םיא טעוו ןעמ .קידנסיוו ןכַאמ טשינ ךיז ןוא ענעש

 .ןסָאלשַאב ךיז ייב רָאטינעשזד רעד טָאה -- !ןפוא רעדנַא ןא
 ןוא טנעמטרַאּפַא ןיא ןטלַא םוצ ןיירַא רָאטינעשזד רעד זיא לָאמ ןייא

 ,לוטשניוו רעקידנגיוו-טשינ א ףיוא ןציז ןפָארמענ םיא

 .םיינ ריד רַאֿפ בָאה ךיא -- ,ןגירשעגסיוא םיא וצ רע טָאה -- ,ּפַאּפ --

 -בלַאה טימ ןַאטענ גערפ א רעטלַא רעד טָאה -- ?סיינ ַא רַאפ סָאװ ---

 .ןגיוא עטכַאמרַאפ

 ןפיוא זיוה ןטייווצ ַא רעייז ןיא טנעמטרַאּפָא ןַא ריד טיג ינַאּפמָאק יד --

 ,יד ןיא טשינ טסעגרַאפ יז !ינַאּפמַָאק א זיא ינַאּפמָאק ַא ."רָאלֿפ , רעטשרע

 .ריא רַאֿפ טעברַאעג לָאמַא ןבָאה סָאװ

 םינּפ קידנעלכיימש א טימ .ןגיוא יד טנפעעצ טָאה םישזד רעטלַא רעד

 ןא ןבעג םיא טייג ינַאּפמָאק יד .רָאטינעשזד םעד ףיוא טקוקעגנ רע טָאה

 רעווש עקַאט םיא זיא סע !ןייפ רעייז .קָאטש ןטשרע ןפיוא טנעמטרַאּפַא
 : .קָאטש ריפ ןרעטעלק וצ

 יו ,ןּפַאכניירא ןעמונעג םיא ןיא ךיז דשח ןופ ליפעג ַא טָאה םיצולּפ רעבָא

 -ינעשזד םעד ןופ רעטרעוו יד ןעגנילק טונ וצ סעּפע :ריט רעטניה א ךדוד

 . .ךייז ָאד זומ סעּפע . . . ינַאּפמָאק יד ןעק רע .תמא ןייז לָאז ךאז יד ,רָאט

 ךיז חוכ ןייק ָאטשינ ."ןפומ, וצ רעווש רימ זיא'ס .קנַאד א ,ןיינ --

 !ןעװעקַאּפ וצ

 רָאטינעשזד רעד םיא טָאה -- ,ןגרָאז טשינ ךיז וטסלָאז םעד ןגעוװ ---

 .ןבעג גנוטכַא ןיוש ךיא לעוװ ןעוװעקַאּפ םעד ףיוא --- ,ןדיירנייא ןעמונעג

 םעד ןבָאה ףרַאד ןעמ :ןַאלּפ א ףיוא ןלַאפעג זיא רָאטינעשזד רעד

 טניירפ ַא וצ .ןעיצסיורא ךיז לָאז רע ,ןדיירוצ םיא לָאז סָאװ ,טניירפ ,ַא סנטלַא

 .ןיליוו ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה רע ןוא .יורטוצ ןבָאה רעטלא רעד טעוו

 -ּפַא ןפלעה םיא לָאז רע ,ןיליוו טניילעגרָאפ טָאה רָאטינעשזד רעד ןעוו

 : ןרָאװעג סעכ ןיא יליוו זיא ,ןטלַא םעד ןרָאנ

 ? ומסניימ סָאװ ---

 :ןָאטעג לכיימש א טָאה רָאטינעשזד רעד

 ! רעלָאד רָאּפ ַא ןענידרַאפ טסעוו וד ---

 !ןָאט טשינ סָאד ןַאק ךיא ,ןיינ ? ןפוא אזא ףיוא ןטלַא םעד ןראנוצּפָא --
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 ,ןֿפנָארב לשעלפ ַא ןוא לרעפניפ א ןזיווַאכ םיא טָאה רָאטינעשזד רעד

 ןפרָאװעג טָאה רע .זָאלטכַאמ ןרָאװעג יליוו רעקידהרובג רעד ןיוש זיא ָאד

 ןוא ןפנָארב לשעלפ םוצ לרעפניפ םעד ןופ ךעלעגייא ענדעשז עניילק ענייז
 ,טקיליוועגנייא טָאה רע

 סָאד רַאטינעשזד ןופ ןעמונעג יליוו טָאה ירפרעדניא גָאט ןטייווצ םעד

 ךיז ןבָאה ייז .טנעמטרַאּפַא ןיא ןטלַא םוצ ףױרַא זיא רע .ןפנַארב לשעלפ

 ,לָאמ סעדעי .לשעלפ ןופ ןעקנורטעג שירעדורב טוג ןוא טצעזעגקעװַא עדייב

 -סיוא רע טָאה ,ןיירַא ליומ ןיא לשעלפ סָאד טקעטשעגניירַא טָאה יליוו ןעוו

 : ןעירשעג

 ! קילג טימ ןייז לָאז ,טנעמטרַאּפַא םעיינ ַא ןיא "טספומ , וד ,ּפַאּפ ---

 םיפ סנטלַא םעד ןבָאה ,טקידיילעגנסיױא ןעוועג ןיוש זיא לשעלפ םָאד זַא

 -נגיוו-טשינ רעד ףיוא טצעזעגקעוַא ךיז רע טָאה ,ןעניד וצ טרעהעגפיוא םיא

 טָאה ,טיור רוכיש ןעוועג זיא םינּפ ןייז שטָאכ ,יליוו ןוא .לומשגיוו רעקיד

 סָאװ ,סעּפולס יו רע טָאה סיפ לייוו .קרַאטש ןטלַאהעג ןגעווטסעדנופ ךיז רע

 .רָאטיעוװעלע ןַא רעטנוא ןטלַאה

 -ץנּפָא סָאד ןעמונעג טָאה רע .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה יליוו

 ןייטש טזָאלעג ןוא סע ןגָארטענּפָארַא ,לקיטש ךָאנ לקיטש ,לבעמ ענעביר

 טָאה ,ץפרטַאמ ןטיירב םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו .רַאוטַָארט םעד ףיוא

 | .ןפלעה טלָאװעג םיא ןוא ןביוהעגפיוא ךעלעמַאּפ רעטלא רעד ךיז

 קירוצ םיא טָאה רע ןוא -- ! תוחוכ ענייד רַאפ טשינ ! ץיז וד ,ּפַאּפ ---

 ,לוטשניוו ןקידנניו-טשינ םעד ףיוא טצעזענקעוַא

 טנעמטרַאּפַא רעד ןוא ןגָארטמענּפָארַא ןעוועג ןיוש זיא לבעמ סָאד ןעוו |

 ןופ ליפעג א .ןצרַאה םייב ןעמונעגנָא ןיליוו טָאה ,קידייל ןעזעגסיוא טָאה

 -עג םיא טָאה ,םישזד ןטלַא םעד ןרָאנּפָא ןפלָאהענ טָאה רע סָאוװו ,המרח

 ןעמונעג םיא ןבָאה ןרערט ,סעקסיּפ ןכַאמ ןעמונעג טָאה רע .ןרעטַאמ ןעמונ

 ןיא טּפאלקעג ךיז רע טָאה קאלוק ַא טימ ןוא ,ןניוא עניילק ענייז ןופ ןעניר

 : ןירַא ןצרַאה
 ! םניירפ רעטסעב ןיימ זיא ּפַאּפ --

 רעד .רַאוטַארט םעד רעביא ןפרָאוװעצ לבעמ סָאד ןגעלעג זיא ןסיורד ןיא

 ,טראװעג טָאה רע .טעדַאּפעג ןוא םעד םורא ןענַאטשענ זיא םישוד רעטלַא

 ,הריד רעיינ רעד ןיא ןעמענרַאפ סָאד ןוא ןעמוק לָאז ןַאמ-םערּפסקע רעד

 -כרוד ,וינעווע רעטירד רעד רעביא ,ךיוה רעד ןיא זיא ײרעּפַאלקעג א טימ

 טלקייקעגכרוד ןטנוא ךיז ןבָאה יירעווער א טימ .רָאמייוװעלע רעד ןפָאלעג

 -טַארט ַא .ןגיולפעגייברַאפ קידהּפצוח ןענייז ןליבָאמָאטױא .רענעגעוװ-טסַאל

 .געוו ןעיירפ א ןכַאמ םיא לָאז ןעמ ,ןעגנולקעצ ךיז טָאה ייוו

 טָאה רע .סיפ ענייז ןיא טייקדימ ַא טליפרעד טָאה םישזד רעטלַא רעד

 -קעוַא ךיז ןוא רַאוטַָארט טייז א ןיא טלעטשעגקעווַא יז ,לוטשדניוו יד ןעמונעג

 .טצעזעג
 רע .לסקַא ןפיוא לבעמ לקיטש ןטצעל םעד טימ ןעמוקענּפָארַא זיא יליוו
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 ןע,טייי עא

 עי יע וי אש א ים יו א א א א אה 0 0 עי, ערעב א א א

 םעד טשרמולכ ןפלָאהעג ןוא רַאוטָארט םעד ףיוא טלעטשעגקעוװַא סָאד טָאה
 .ןַאמסערּפסקע םעד ףיוא ןטרַאוװ ןטלַא

 ןלַאּפ ןעמונעג ןבָאה למיה םעד ןופ .טכַאנ יד ןלַאפוצ ןעמונעג טָאה סע
 -טקעלע יד ןדנוצעגנָא ךיז טָאה קרָאיינ רעביא .ךעלעיינש עסַאנ ,עניילק
 .טכיל עשיר

 טָאה םישזד רעטלַא רעד ןעוו .רָאמינעשזד רעד ןעננאנעגכרוד זיא סע
 : ןָאטעג גערפ א םיא רע טָאה ,ןעזרעד םיא

 ?ןַאמסערּפפסקע רעד טמוק ןעוו ---
 טשינ ךיז ןוא קוק ןשיטַאּפש א ןבענעג םיא ףיוא טָאה רָאמינעשזד רעד

 .םכאמענ קידנסיוו
 .ןיליוו וצ ןָאטעג קנואוו ןשירעגנוי-ליואוו א טָאה רע
 ! יליוו ,טיירלֶא טסיב וד --
 ןוא ,טפול יד ןרָאװעג זיא רעטכייפ .ןסיורד רעד ןרָאװעג זיא רעלעקנוט

 -נציז ,םישזד רעטלַא רעד .רעטכידעג ןלַאפ ןעמונעג טָאה יינש רעפַאנ רעד
 -עגקעװַא טָאה יליוו .טערונעגנייא רעמ ךָאנ ךיז טָאה ,לומש רעד ףיוא קיד
 .ןטלַא םעד ףיוא ןַאטעג קוק ַא ןוא רָאטינעשזד םעד ןופ ענייז ןגיױא יד ןעמונ
 ,ןעזעגנייא רע טָאה טציא טשרע .ןטיבעג לַאטנעמָאמ ךיז טָאה םינּפ סיליוו
 -טיור יד קעװַא זיא םינּפ ןייז ןופ .םישזד ןטלַא םוצ ןָאמעג טַאה רע סָאװ
 טציא זיא םינּפ ןייז .ךוטנַאה א טימ טשיװעגּפָא סָאד טלָאװ ןעמ יו ,תורכיש
 .טקיטייוװרַאפ ןוא טמירקעצ ,סָאלב ןרָאוװעג

 זיא םישזד ד רעמלַא רעד ואוו ,לומש רעד וצ ןָאטעג זָאל א ךיז םָאה רע
 ךָאפ ַא טָאה יליוו .ןטלַאהרַאפ טלָאװעג םיא טָאה רָאטינעשזד רעד .ןפעזעג
 -ונעג ךיז טָאה רָאטינעשזד רעד ןוא טנעה עקידהרובג ייווצ ענייז טימ ןָאטעג
 .עלעקשוּפ ןוורעפנַאק קידייל ַא יוװ ,ןעלקייק ןעמ

 וד --- ,רָאמינעשזד םוצ ןַאטעג עווער א רע טָאה -- !ןוז רעשיוורוק --
 ,טפיוקענּפָא ךימ טסָאה

 -עצ ךיז ןוא לומש רעד טימ ןָאמענ ּפַאכ א םיא ,ןטלַא םוצ וצ זיא רע

 : םעּפילכ
 יז !ןיז עשיוורוק .טרַאנעגּפָא ךיד בָאה ךיא .,לחומ רימ ייז ,ּפַאּפ ---

 ! טֿפױקענּפָא ךימ ןבָאה
 ריפ יד רעביא טנַאּפשעצ ךיז יליוו טָאה לוטש רעד ןיא ןטלַא םעד טימ

 .טנעמטרַאּפַא םנטלַא םוצ קירוצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,קָאטש



 םיובנריב ןיטרַאמ
 1904 ןיא ןריובעג

 1923 ןיא עקיועמַא ןייק ןעמוקעג

 ייוובָאס ןיא ןגרַאמירפ

 עפַאלש םרעּפרעק ןעלקא |}

 ,טקַאט-רעדער םוצ ךיז
 ,ןביוש ףיוא ןנילפ יו ,רעגניפ ןוא
 ,ךיז ןעּפַארד
 .טפול ךרוד ,קידנכוז טלַאהנָא ,ןעשזדנָאלב

 ךיז ןּפעלק עדימ סעיוו

 עקיטכענרעייא ןוא עקיטכענ ןופ

 ,טכענ ענעפַאלשרעד םינ

 סרענעלעג עמערַאװ ןופ טייקנעמואוושעצ ןוא

 .רעטכיזעג עטכשוחרַאפ ףיוא טײרּפשעגסױא טניל

 ךיז ןעדיוה עטעוװערָאהרַאפ ּפעק

 ,למירד ןקידנציז ןיא

 ןעלסקא ןשיווצ עטזָאלענכָאנ ּפמעט ןעגנעה

 ,דרעפ עקידנּפָאלש יד יו ,ןוא

 .טנשקערַאפ ךיז דרע'רד וצ ייז ןסייר

 ,עגנירג ןוא עקיגָאװ ,םעינָאלד ןיא

 ,רעמעלב-ננוטייצ עשירפ ןרעטיצ

 ןגיוא ךיז ןרעּפמַא םע ןוא

 .תורוש עקידנצנַאט ,עצרַאװש יד טימ

 ץענעג רעטיירב ,רעפיט ַא

 תויתוא ענבירד ןדאירימ טגנילשרַאּפ

 ןגיל ייז טזָאל ןוא

 עטיידרַאפמוא

 ץעגרע לקניוו א ןיא

 .חומ ןקידנעלמירד םענופ
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 טי טא טי

 * "רעשעל-רעייפ , ןופ דיל סָאד

 -- טנַאה רעקנילפ טימ שעל ךיא -- רעשעל-רעייפ רעד ןיב ךיא
 ,דנַארב-ןצלעּפ ןצרַאװש םעד -- ןרעטש ןופ סייווש טימ שעל ךיא

 -- םקופ ןוא טיוה-ןזָאה ןופ רעשעל-רעייפ רעד ןיב ךיא
 .םקול-עד ריוכט ןוא ףלָאװ ןופ רעשעל-רעייפ רעווַארב רעד

 -- !ןַאזעס א ןופ דלעה רעד -- ךיא ןיב רעשעל-רעייפ רעד
 .ןָאק ןסייה ןיא ךיא ייטש רעבָאטקָא זיב ילוי ןופ

 -- לעטשעג קידרעטייל ןייק ,ןטארַאּפַא ןייק ףרַאד ךיא
 .לעדָאמ ןשנַאזָא ןופ עקנישַאמ א זיולב ףרַאד ךיא

 -- סיוש ןטרוגעג-לעפ טימ רעשעל-רעייפ רעד ןיב ךיא

 ,סיוא רעמוז ןסייה םעד לדָאנ רעקנַאלב טימ שעל ךיא

 ; ץיּפש-רעשטניּפ ןפרַאש ַא ,ןטַאברַאה ַא רעסעמ ַא
 !ץיװַאקשריוה סירָאמ רעס -- ןַאטיּפַאק רעטסכעה ןיימ

 -- טנַאילירב ַא לסּפינש ןיא ,רענלָאק ןפייטש ַא טגָארט רע
 ."טנַאה ןיימ , : םיא ייב סייה ,רעשעל-רעייפ ןייז ,ךיא ןוא

 -- ןָאסַאפ ןייק טשינ טָאה רע -- ןעמָאנ םעד ביל טשינ בָאה ךיא

 !ןָאזעס א ןופ דלעה רעד -- !רעשעל-רעייפ ַא ,רימ רַאֿפ

 -- ףערטַאב ןייק טינ םיא רַאפ "סעביל, עניימ ןבָאה'ס רָאנ

 !ףעש רעפיורג רעד -- רע ןוא רעשעל א ךיא ןיב םיא רַאפ

 ."שעסק , ןטלַאק טימ טלַאצ רע -- םעניימ טעּפמיא ןסייה רַאּפ
 !שעל ,רעווַארב רעשעל זיא ; ןשעל זיא טכילפ עטסכעה ןיימ

 -- קָאר ןטיור ןייק ףרַאד ךיא ,סענעריס ןייק טינ ףרַאד ךיא

 . . . קָאלנ ןיימ ,לַאנניס ןיימ זיא ןפיילש עניימ ןיא סלוּפ רעד

 -- םיוש ןטרוגעג-לעפ טימ רעשעל-רעייפ רעד ןיכ ךיא

 . םיוא בלאה ןיילַא טפָא ךימ טעּפמיא רעפסייה ןיימ טשעל'ס

 זיולב טקיטפעשַאב ןרעװ סָאװ ,רעטעברַא-ץלעּפ -- "רעשעל-רעייפ , *
 טנאקאב ןענײז סָאװ ,רעטעברא סנטסרעמ .ןָאזעס ןופ ןערב עמאס ןיא

 ,טעטיװיטקא-ןָאינוי ןוא טייקשיטנאטילימ רעייז רַאפ םיטַאבעלַאב יד וצ
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 -- טומ ןיימ ןוא עדריוו ןיימ ,ןזײװַאב טּפַארק ןיימ זומ ךיא
 . . . םוט יז סָאװ ןסיוו זומ טנַאה ַא סנַאטיּפַאק ןיימ

 ! םַאטש ןיימ זיא סָאד -- ץלָאטש ןיימ ! רעשעל-רעייפ רעד ןיב ךיא

 ! םַאלּפ ַא ןיילַא זיא סָאװ -- רעשעל ענעי ןופ םַאמש רעד

 טכעפעג ןיא ןעייטש סָאװ ,ךיא ןיב רעשעל ענעי ןופ

 ;טכעלשעג ןשיפלָאװ ןופ רדס ןצנַאנ ןגעקטנַא

 ! טולב ןוא שיילפ סָאד ןיב ךיא ,ןווַארב םעד ,קלָאּפ םענעי ןופ
 . . . םוג סָאד סייוו רע -- ףעש ןיימ ,ןַאטיּפַאק רעגנערמש ןיימ

 -- "טנַאה ןייז , ראפרעד ךיא ןיב רעבָאטקָא זיב ילוי ןופ
 .דנַאטש ןיימ רַאפ ךיז טסַאּפ'ס יו ,ביולרוא ןיימ ךיא גירק ךָאנרעד

 -- ךס ַא ךָאנ רעשעל טימ ,ןגָאר יד ףיוא ךיא גנערברַאפ
 . . . ךאד א ףרַאד רע'צ םנערפ רעוו --- לגיופ רעיירפ-קיטסברַאה א

 !דנַאל עצנַאג סָאד סניימ ;עניימ זיא טָאמש עצנַאנ יד

 !דנַארב-ךצלעּפ םעיינ זיב ,רעמוז זיב יוזא טסברַאה ןופ

 : ןַאטיּפַאק ןיימ ,ףעש ןיימ ןגָאר ףיוא סױרַא טמוק ןַאד
 "! ןַארַאּפ ןיב ךיא ,ףעש ןיימ,/ "! רעשעל-רעייפ ןיימ .! טלעטשרעה;
 -- לַאפַאב-שעל ןדליוו םוצ ןדנעל עניימ ךיא טרוג ןַאד

 ;לַארטש-רעסַאװ ןייק ףרַאד ךיא ,ןכיולש-ימוג ןייק ףרַאד ךיא

 ! ןייצ ןופ ץירק טימ שעל ךיא ! ןגיוא ןופ טםולב מימ שעל ךיא
 ! ןילַא טנערב סע -- ץרַאה ןיימ ,טשינ טשעל םע .ץרַאה ןיימ זיולב ןוא

 רעיעפ-ַאטנַאס ךַאילש ףיוא

 עטיינשַאב גרעב-ךזיר רעטניח
 ,סיוא הרובנ עמילגעצ ריא סרעײלש-סקלָאװ ןיא ןוז יד טקנַאצ
 ,ױזַא לימש יריערּפ יד טביילב
 ליוה
 -- טלַארּפעצ טייוו ןוא
 ,שיטסנעּפשעג-ענדָאמ ךיז ןעמירק ןפוטקַאק זיולב
 ,טרעווילגרַאפ ןוויסלואוונָאק זַאמסקע ןיא ,טנעה יו
 ..דלַאװ רענעגיובעצ-קיכעטש א םימלצ יו
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 .רעיורט רעשרבדמ .ןזלעפ עקיברַאפ

 -- דרע ןוא למיה

 .טייוו רעזָאלדנֶע ןיא םענייאניא מרַאטשרעד

 ,עריוו א יוװ ,ךיילנ ןוא

 ,ןטָאש ַא יו ,ץרַאוװש ןוא

 ,ָאד ךַאילש רעשיטלאפסא רעד

 ,םיינשעצ טייקדליוו יד

 ,ךַאילש ןופ קיטייז ןוא
 ,ןדמַאז ןופ טייקליוה ןיא
 ,ןעלמיה עטנלע רעטנוא

 -- דרע רעשיריערּפ ףיוא רעלעג א קישטשירּפ ַא יו
 ,טעברָאהרַאפ ,קימייל ,עקטאכ עשינאידניא ןא

 .דרעפ קידנעלמערד ,טראדעגפױא ןַא ןוא גיצ א

 ,טלקיוועגנייא קעד רעקיברַאפ ַא ןיא ,טלַאטשעג ַא
 ,בורג-םייל םעד רַאפ טציז
 ; םיוש ןפיוא דניק א
 ןיוש ױזַא ָאד םציז יז --- ךיז טכַאד'פ ןוא
 קיבייא ןופ
 ןעלּפאצראווש עראטש-טעמוא םימ טקוק ןוא
 .םױרַא רבדמ ןופ טייקליוה רעזַאלדנע ףיוא

 -- רעצלָאטש אזַא םאמש א ָאד לָאמַא טָאה טבעלעג
 ,ןגיוב טימ ןוא לייפ טימ ןעגנוי ענעזדנַארב
 ;דרעפ עקיטומ ףיוא רעטייר עשיטסאלע
 -- רעיעפ-ַאטנַאס ךַאילש ףיוא ןבילבעג זיא סָאד ןוא
 ,רענדיב א כורג-םייל ַא
 ,ערַאד ַא עּפַאקש ַא
 .דרע'רד ףיוא עטמרַאמשרעד ַא טלַאטשעג א

 --- יריערּפ רעביא לָאמַא ןטייר ךַאנ ייז טעז ןעמ
 ,רָאה ןיא רעדעפ ַא טימ
 ; טניוו ןיא טרעטַאלּפ סָאװ ,עגנעטס רעקיברַאפ ַא טימ
 ,"םינָאּפ , עטנקירטרַאפ ףיוא ,ױזַא םערָא רָאנ
 ,גנַאנּפָא ןופ לּפמעטש םעד טימ
 טומרעווש םענעפיברַאפ טימ
 סייוו סָאװ ,קלָאפ ט ןופ
  .םדניװשרַאפ סע
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 ,רעיעפ-ַאטנַאס ךַאילש ןופ ןדנַאר ייב ייז טעז ןעמ
 ,ןסעפעג עטלָאמַאב טימ
 ;טנעה ןיא ןלערק עשינַאידניא ךעלרינש טימ
 ,ןענישאמ עקנאלב ןיא ,ןטסירוט עכייר ןוא
 "קנעדנָא ןַא , ןפיוק ,ּפָא ךיז ןלעטש
 קיטומפיורג ןלָאצ ןוא
 .טנעס רָאּפ ענדיב טימ

 -- רעדנואוו ענעזדנָארב יד ,ןעז ךָאנ ייז ןַאק ןעמ
 ןטַאטשרַאװ עגנע ןיא
 : "טסעוו רענעדלָאג , רעביא ןּפרָאװעצ ךעלטעטש ןופ
 -- ןגיוא עשיטסירוט רַאפ --- סעטַארג ענעטָארד רעטניה
 ,רעבליז ןופ ןוא שעמ ןופ קרעווטסנוק ייז ןדימש
 ,םנרעטש עקיצָארט עטערומכראפ-רעטצניפ טימ
 ,טסערּפרַאפ ןגייווש ןיא ןּפיל טימ

 רעיעפ-אטנַאס "ליערט, ףיוא ןבילבעג זיא סָאד ןוא

 ,םיטבש עשידלעה ןופ

 -- דרעפ עקיטומ ףיוא רעגעי ןוא רעגירק ןופ

 ,ןזָאירוק עדליוו

 ,ןפַאלקש עטּפשמרַאֿפ

 ,רעבירג עקימייל ןיא ןטלַאמשענ עטמירקעצ

 .דרע רענענייא ןופ עטבױרַאב

 טו עא



 נרעבדלָאנ .א
 1904 ןיא ןריובעג

 1920 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 רַאװלוב ינירבַאק ןופ לגניי רעד

 רעד ואוו ,ןטעהנַאמ ןופ ץיּפש םייב -- זיוה-טנעמענעט רעקרָאידינ ַא ייב

 רעגנוי רעד ןענַאטשעג זיא -- ךיז ןענעגעגַאב ןָאסדָאה רעד ןוא רעוויר-טרָאנ

 ןופ .רעטכַארטרַאפ ַא ןוא רעקיטעמוא ןא ןעוועג זיא לקיימ .םעהערג לקיימ

 ווירב ןייק םיא ןופ זיא ןכָאװ עכעלטע ןיוש :רע טכַארט עילַאטיא ןיא ןטַאט ןייז

 ,םיא טקערש המחלמ יד ןוא ,ןטַאט ןייז ביל קרַאטש טָאה לקיימ .ןעוועג טינ

 .טייוו ךעלקערש ױזַא זיא עילַאטיא ןוא

 םעז לקיימ זַא ,טניימעג טָאה יז .טנייוועג טנוװָא ןטכענ טָאה עמַאמ יד
 .ןעזעג ָאי רעבָא טָאה לקיימ .טינ

 .יױזַא יוו טסואוועג טינ ןוא ןטסיירט טלָאװעג יז טָאה לקיימ

 ,ןגיוא עטנייוורַאפ טימ טעברַא רעד וצ קעװַא ירפ רעד ןיא טנייה זיא יז
 .ענייז עמַאמ יד

 עכעלטע ןיוש , : ךַאז ןייא זיולב טקנעדעג ןוא זיוה ןבעל טייטש לקיימ

 " . . .רכַאװ עכעלטע ןיוש ,טינ ווירב ןייק ;ןכָאװ

 ךיז טָאה לקיימ .גנעג ןייז טימ "דער  ןזיוװַאב ךיז טָאה סנטייוורעדנופ

 םיא טָאה "גנעג, יד ,טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא'ס רָאנ ,ןטלַאהַאב טוואורּפעג

 ,םיא וצ ךיילג ןעגנַאנעג זיא ןעמ ןוא ןעזרעד ןיוש

 וצ םעּפעשטענוצ סנטצעל ךיז םָאה רע ױזַא יו טינ ןיילַא סייוו לקיימ

 םיא רַאפ וליפא טָאה ,טאהענ ביל טינ "ןדער, טָאה לקיימ .הרבח "סדער,

 ןעוו ,טכאנ עדעי .גנעג רעד טימ ןעגנַאגעג רע זיא ךַאד ןוא ,טַאהעג ארומ

 -עג ךיז רע טָאה ,גנעג רעד טימ ריצַאּפש ַא ןופ ןעמוקענקירוצ זיא לקיימ

 ןיא ןעמַאמ רעד ןקוק טמעשעג ךיז ,ןקינייר ןוא ןשַאו טייצ עגנַאל ַא טלָאװ
 םיא טָאה יז ןעוו ,"טינרָאנ, טימ טרעפטנעעג לָאמעלַא ריא ןוא ,ןײרַא ןניוא יד

 .ןָאמעג גָאט םעד טָאה רע סָאװ ,טגערפעג

 ןעוװעג ייז ןענייז ךעלגניי ףניפ .גנעג רעד טימ טריפעגנָא טָאה "דער,

 ,לוקס ןיא געט ךס ַא ןלעפרַאפ טנעלפ "דער , .טלַא רָאי ןצפופ זיב 13 ןופ

 "דער, .טַאהעג םינ רע טָאה רעטומ ןייק ןוא רוכיש א ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 סָאװ ,"ןַאלּפ, א טאהעג רע טָאה גָאט ןדעי ןוא טלעג טָאהעג לָאמעלַא טָאה

 ןבײרשנָא גָאט ןטייווצ ַא ,עגָאנַאניס עשידיי ַא ןרימשרַאפ גָאט ןייא : ןָאט וצ

 ןגָאלשנָא גָאט ןטירד ַא ,ןדיי ןגעוו ןכַאז עסואימ עיצנַאטסייײװבָאס רעד ףיוא
 ,לגניי שידיי ַא
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 מָאה רע .ךעלגניי יד טימ ןעגנַאנעגטימ לָאמ עכעלטע ןיוש זיא לקיימי

 ןָאט וצ טינ טמעשעגנ ךיז טָאה רע לייוו ,ןסייהעג םיא טָאה'מ סָאװ ןָאטעג

 ,טינ לָאמנייק ,טינ רעמ זַא ,ךיז ייב טמיטשַאב רע טָאה לָאמ ןדעי ךָאנ רעבָא

 .ןעגנאגעג רעדיוו ןנרָאמ ףיוא זיא -- ' ןוא |

 ,םיא ןבעל ןענַאטשעג ןיוש זיא "גנעג, .יד

 .קיימ ,ָאלעה ---

 ,?סיַאנ , ,ַאלעה ---

 : ןעלקיימ וצ טנעַאנ ןעננַאנעגוצ זיא ,טקורעגסױרַא ךיז טָאה "דער,

 ? קיימ ,טיירנ טפיב ---

 ןעיירדסיוא טלָאװעג ךיז רֶע טָאה עגר ןייא ,טמעטָאעג רעווש טָאה לקיימ

 עג זיא סָאװ ,"גנעג, רעד ףיוא ןָאטענ קוק ַא טָאה רע .זיוה ןיא ןיירַא ןוא

 טַאה ,ןגיוא עפרַאש יד טימ רעמינּפ ערעטצניפ יד ןעזעג ,םיא םורא ןענַאטש

 : סענעשעק יד ןיא טנעה יד טקורענניײרַא רעפיט ,לטיה סָאד ןַאטענ קור א רע
 .טיירנ ןיב ךיא ,יעקדָא --

 מַאה רע .רֿאוװלוב ינירבאק רעביא טנַאּפשעג רערעטנומ א טָאה יווייד

 "םדייסילַאּפ , יד יוװ ןעז ,ןָאסדָאה ןפיוא ןקוקוצּפָארַא ןוא ןייטש וצ טאהענ ביל

 רעיײלש-רוּפרוּפ א ןוא רעלעקנומ לָאמַא סָאװ ןרעוו נערב-יזריושזד-וינ םעד ףיוא

 ,ייז ףיוא טלַאפ

 ןיא ץַאלּפ םענעי ביל רע טָאה לעיצעּפס .ןָאסדָאה םעד ביל טָאה יווייד

 זא ,רעכיז זיא יווייד .טלייצרעד םיא טָאה עטאט ןייז ןכלעוו ןנעוו ,ךייט ןטימ

 ןבילבעג ןָאטגנישַאו שזדרָאשזד רידנַאמָאק רעסיורג רעד זיא טרָאד עקַאט

 יד יו ןעזרעד ןוא קירוצ ףיוא טקוקענמוא ךיז ןוא לפיש ןטימ ןיא ןייטש

 -ענ ןוא ןָאטגנישַאו טרָאפ םעד ןיא ןיירַא ךיז ןסייר ?םטוָאקדער , עשילננע

 םינּפ עקירעיורט סָאד טעז יווייד .יײמרַא ןייז ןופ לייט ןסיורג א ןעגנאפעג ןעמ

 ליוו רע ,ןענַאטננישאו ףיוא ייוו םיא טוט ץרַאה'פ ,רידנַאמָאק ןסיורג ןופ

 | .רעטוג א ןעוועג זיא ףוס רעד זַא ןענַאמרעד ,ןטסיירט םיא

 | יֵל ושזד ייא וי רַא, --
 טלָאװ ןָאטגנישאו .ןָאמגנישאוו טינ רעכיז .טגערפענ טָאד םיא טָאה רעוו

 .טלעמשענ םינ ענַארפ ַאזַא

 ,םיירדעגסיוא ךיז טָאה יווייד

 -נמרַאװ ,ערעטצניפ רעמינּפ יד .ןיווייד םורַא ןענַאטשעג זיא "גנעג, י

 ץעכעלטע םיא םָאה רע ,ךיז טכַאד .לגניי םוצ טקוקעגוצ ךיז טָאה לקיימ .עקיד

 .סאנ רעד ףיוא ןעזעג רעירפ לָאמ
 ןענייז ןטסיופ ענייז ,טנערבעג ןבָאה ןניוא "סדער, -- ? דיי א וטפיב ---

 .סענעשעק יד ןיא עטיירג ןגעלעג

 --- .ןָאטעג עדנַאמָאק א דער , טָאה -- ,"סרוי לָא זיא יה, ,גנעג ,יעקדַא ---

 ,םיא וצ ךיז טמענ

 'םָאה רע .ןרָאי ענייז טקנוּפ .לגניי ןשידיי ןפיוא ןָאטענ קוק ַא טָאה לקיימ

 .לגניי ןשידיי םעד ןנַאלש ןעמונעג טָאה "גנעג , יד יו ןעזעג ||
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 ןײלא ךיז ןוא גנעג יד ןוא "ןדער , ןנָארקעג טנייפ םיצולּפ טָאה לקיימ

 לגניי ןשידיי םעד ןגָאלשעג ןבָאה סָאװ ,טנעה ייווצ ענייז ץלַא יו רעמ ןוא

 . . .ןעמעלַא טימ ךיילנ

 עכעליירפ א עמַאמ יד ןּפָארטעג רע טָאה ,זיוה ןיא ןיירַא זיא לקיימ ןעוו

 ,ווירב םעד ןזיווענ םיא ןוא ךיז וצ םעילומעג םיא טָאה יז .עקידנכַאל ַא ןוא

 .טנַאה ןיא ןטלאהעג טָאה יז סָאװ

 רע .עילַאטיא-טרָאנ ןיא לָאטיּפש ַא ןופ ,ווירב רעד זיא טָא ,לקיימ --

 ,םיירלָא זיא רע ,עטאט רעד ,טײרלַא זיא

 .טקימשעג םיא בָאה ןרערט .ןניוושעג ןוא ,ריא ףיוא טקוקעג טָאה לקיימ

 .טקוררַאפ ענעשעק ןיא רעפיט ךָאנ רע טָאה ,עסואימ יד ,טנעה יד

 : ךיירפ ןופ טלּפַאלּפעגנ ןוא טכַאלעג טָאה עמַאמ יד

 .ווירב םוצ ֹוצ ךיז רעה ---
 ,ןקאב יד רעביא טלקייקעג ךיז ןבָאה ןרערט ,ןרָאװעג טסנרע זיא לוק ריא

 :טשיװענּפָא םינ וליפא ייז טָאה יז ןוא

 -ערנ קירטעּפ ןייק ןעוועג טינ רעמ גנַאל ןופ ןיוש טלָאוװ'ס ןוא . . . ,

 ןגעלעג ךיא ןיב ןײלַא .רעניימ טניירפ רעד טָא טינ ןעוו ,טלעוו רעד ףיוא םעה

 ןליוק ןוא טּפעטשעג ןבָאה ןסקיב-ןישַאמ יד ,רעטעדנואוורַאפ ַא דלעפ ןפיוא

 "ידָאב , רעד םָא ,ןבעל סָאד ןייא ךיז רע טלעטש ,ןלַאפעג ךעלכעב יו ןענייז

 ןופ ןבעל סָאד טעװעטַאר ןוא ,ןליוק לנָאה א רעטנוא סױרַא טכירק ,רעניימ

 א םִא .םעדנואוורַאפ ייברעד ןיילַא ךָאנ טרעוו -- ןוא ,םעהערג קירטעּפ

 עצנאג יד טניואוו ,ריד ןופ ןסַאג רָאּפ א ,קרָאידינ ןיא זַא ,סייוו יינ !שטנעמ

 ןופ ןבעל סָאד ןעוועטאר לָאז רע ,טלָאװעגנ טָאה טָאג סָאװ ,שטנעמ א טייצ

 -טרעדנוה רעד ףיוא טניואוו בייוו ןייז ,רערעזדנוא ןכש ַא .םעהערג קירטעּפ

 ,ריא טלייצרעד ,ריא וצ וצ םיינ .ָאריּפַאש רתסא טסייה ןוא סָאג רעטסקיצניינ

 שטָאכ ,םעהערג קירמעּפ ץלַא ךָאנ םעהערנ קירמעּפ זיא ןַאמ ריא קנַאדַא זַא
 ". . . םופ ַא ףיוא טעדנואוורַאפ

 ,טרעהעג טינ ןיוש טָאה לקיימ .טנעיילעג ךָאנ ןוא ךָאנ טָאה עמַאמ יד

 ,ָאריּפאש : ןקָארשעג םיא טָאה ןעמָאנ רעד ...טנערבעג םיא ןבָאה טנעה ענייזי

 . !ָאריּפַאש ,ָאריּפַאש

 ? ןעמָאנ רעשידיי א זיא ָאריּפַאש ,עמַאמ --

 : ןַאטעג קוק א ףרַאש םיא ףיוא םָאה רעמומ יד

 ? םָאװ זיא רעשידיי א זַא ןוא --

 .עמַאמ ,טינרָאג --

 לָאז עמַאמ יד ,טרעטיצעג טָאה לקיימ .רערעווש א ןעוועג זיא געוו רעד

 "םדער , ןָאמענ טָאה סָאװ ,ענייז טנעה עסואימ יד ,טנעה יד ןרירנָא םינ םיא

 .םעברַא

 וליפא טםקרעמַאב טינ טָאה יז זַא ,דיירפ ריא םימ לופ ןעוועג זיא עמַאמ יד

 .ןרעטיצ לימש ןייז ןוא ןגייווש סלקיימ

 ,דעלקעלג ךס א ,ןעמענ ךס ַא .סיורג ַא ,סנייש א ןעוועג זיא זיוה סָאד
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 ! סע זיא סָאד ."ָאריּפַאש סקעמ , --- ָאריּפַאש ןייא זיולב
 טימ טזָאלעגפױרַא ךיז יז ןבָאה עדייב ןוא ,ןעגנולקעגנַא טָאה עמַאמ יד

 2 .ןֵא טננילק עמַאמ יד .סע זיא טָא .קָאטש ןטירד םוצ ּפערט יד

 עמַאמ יד יו טקנוּפ ,עדנַאלב 8 ,יורפ ענייש עגנוי 8 טנפעעג טָאה רימ יד
 .ענייז

 ? ָאריּפַאש .סרמ --
 .ָאי --

 ...ןבירשעג עילַאטיא ןופ רימ טָאה ןַאמ ןיימ .םעהערג .םרמ ןיב ךיא --
 ! ןיירַא טמוק --
 .קינייוועניא ןיירַא ןענייז יז

 עסַאנ טימ ,עּפַאנַאק א ףיוא ןגיל ןעזרעד לקיימ טָאה רעמיצ ןטשרע ןיא
 סָאד -- , םינּפ םענעגָאלשעצ ןופ בלַאה ַא טקעדרַאפ ןוא טלעטשרַאפ רעכימ
 .רָאוװלוב ינירבַאק ןופ לגניי רעשידיי

 5 א
4 

 -ימש ןוא ןגיױא עטמכַאמרַאפ םימ ןגעלעג זיא יווייד רענעגָאלשעצ רעד
 ;ןעלקיימ טנעקרעד טינ ןוא ןעזעג טינ טָאה רע .טצכערקעג טייהרעל

 םיא ןיא ךיז טָאה סָאװ ץלַא .ריט רעד ןבעל ןיימש ןבילבעג זיא לקיימ
 ךיז טָאה --- גָאט ןקיטנייה םעד לעיצעּפס ןוא ןכָאװ עטצעל יד טלמַאזעגנָא
 -- ןגראוו ןבױהעגנָא ןוא זדלַאה ןיא םלעטשעגקעװַא םיצולּפ םיא

 -עג הפרח ןָא ןוא רעטיב ןוא גנַאל ןוא ןעמַאמ רעד וצ ןלטפענוצ זיא רע
 : . לוק ןפיוא טנייוו

 לסעג קרָאיײוינ ַא -- סעילוגראמ שריה



 רעצלעס דוד
 1904 ןיא ןריובעג

 1920 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 ם י ט י ל ּפ

 - (טצריקעג)

 .ןעמוקעגנָא קרָאיוינ ןייק עשידיי רעדניק ןענייז
 ,ןטכַאלש ןופ ןוא תוטיחש ןופ טולב ןיא ענעריובעג
 ,ןגיוא עקידלּפַא-רמוא ןיא קערש-הפרש טימ

 -- םעציילּפ עקידרענייב יד ףיוא ןטפַאל תורוד טימ
 .ןטַארטַאב מירט-רעטיצ טימ טלעוו רעיינ ןופ דרע יד ייז ןבָאח
 ,ןסולפ-רעסַאװ עלַא ךרוד ייז ןענייז ןעמוקעג ןוא
 ,ןגעטש עטסצראווש עלַא טימ ןצענערג ןטינשעגכרוד ןוא

 ,טעטש-ןיורק ךרוד טכיילשעג ךיז ךעלסעג-רעטניח טימ ןוא == |

 ,רעטסעינד ןרָאלק םעד ןופ ןגערב-ןטיירק יד

 ,יַאנוד םעד ןופ דנעלב רעיולב רעד ןוא לסייוו ענטומ יד

 ,קיטַאירדַא ,רָאפסָאב רעד ,םי ןצרַאוװש םעד ןופ ןלַאװקש יד

 ,קיטנַאלטַא ןוא קיטלַאב רעד ,םי ןסייוו ןופ ךוּפ-רעוװילג רעד

 ,לָאּפאענ ןוא ןעטַא ,לובמַאטס ,אצנַאטסָאק ןופ ןטרָאּפ יד

 ,ןילרעב ןוא עגַארּפ ,עשראוו ,יסַאי ןופ טעטשדָאטענ יד

 ? געװ-רעדנַאװ ןפיוא םיטילּפ ןבעגעג ייז ןבָאה סָאװ

 ? םור ןוא ץנַאלג ןופ טלייטעג ייז ןבָאה סָאװ
 .טיונ יד זיולב ןעמוקעג זיא ןנעקטנַא דנַאל ןדעי ןיא

 .טיורב-םערָא זיולב טָאה ןעמוקַאב טנַאה עטקערטשעגסיוא עדעי ַא

 ,ןבירטעגפיונוצ ןפיש-טכַארפ ןיא ענעקַארשרעד יפ יו
 ,קעז ןוא סענירעּפ ףיוא טייק-ןוא-דניק טרעגלַאװעגנָא ןוא
 .טרעטיצעגנייא ןטַאש ןוא ךרָאש ןדעי רַאפ הדע-גנילטכילפ יד טָאה
 ,ענעריס רעקיפמַאד ןופ ץכעי רעזייב רעדעי ןוא
 ,ןטייק-רעקנַא ערעווש ןופ גנַאלקעג-לָאטש רעדעי ןוא
 טמיושעצ יינספיוא ךיז שינעכעדעג ןיא טָאה םָארטש-רעדיױש ןוא
 .טרעּפמילקעצ טולב ןיא ךיז ןרָאּפש-ןוא-דרעוװש טימ יו טָאה
 ,ןטכענ ןטסיוװ טימ ףָאלש רעביא טרעיולעג קידנלזג ןוא
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 ןטסנעּפשעג ענעגושמ טבעוועגסיוא טָאה ליורג-םולח ןיא

 - . .ןגרָאמ ןטנַאקַאבמוא ,ןקידלּפענ ןופ דלַאוװ-רעטצניפ ןיא

 טלזעלבעצ ךיז רעבליז-הנבל טימ טָאה םי רעד ןעוו וליפא ןוא

 + יט רערעווש ןופ גָאט ןכָאנ ןסָארטַאמ יד ןבָאה'פ ןוא

 ,ןדלַאפ-ענידרַָאקַא ןניוצעצ ןוא סערַאטיג יד טענורטסעצ

 ,ןדַאלַאב-םי עקידרעּפָאה ןוא סעדאנערעפ ןעגנוזעג ןוא

 - =- ןטרָאּפ עטסטייוו עלַא ןופ ןעגנַאזעג-דייל ןוא-דיירפ ןוא

 טגָאלקעגפױרַא תוצח ןופ ןונינ רעליטש רעד ךיוא טָאה

 .,ןטרָאב-רעלעק עטעװעזורגעגנַא יד ןופ ןשינעפיט ץלַא ןופ

 ,עטקעדעגנייא ,עטערונעגנייא ןעלקניוו-ןקעד עלַא ןופ ןוא

 ,טלגָאװרַאפ ןוא טמותירַאפ ,עשידיי רעדניק ןופ רָאכ טָאה

 | .טנייוועצ ךיז דיל-םי סיולה הדוהי טימ

 ,טרעדנוחרָאי ןטפקיצנַאװצ ןופ רעדניק יד ןענייז רימ
 | ,רוד רעקיטולב רעד ןענייז רימ

 .ןעייוו ןיא ןוא םולב ןיא ןריובעג
 ,ןעלּפינ עשעמַאמ ענעקורט ןופ ךלימ ערעיוז יד
 - ,ןגױא עשעטאט ענעסָאגרַאפ ןופ ןרערט ענעצלַאזעג יד

 .זדנוא ןיא ןרמוא טימ ןסילפ ייז
 רעטלומ ענעבמעד ענעכַארבעצ יד
 ,לגיוו קידנּפירקפ רעזדנוא ןעוועג זיא
 ןייוועג-הסיסג סָאד ןוא רעמָאיעג-הטיחש רעד
 .דיל-גיוו רעזדנוא ןעוועג סנּפָאקוצ ןענייז

 ןטרָאג ןשלטעטש ןשימייה ןיא טָאה טיוט רעד
 .םירבק-רעדירב ענעטינשרַאפ טימ ךעלגרעב םייזרַאפ
 ןטילב ענענילַאּפ יד ןעגנַאגעגפיױא ןענייז
 ,לַאג יו ענירג-יורג --- רעמעלב טימ
 .דנַארב יו עטרעטייאעצ -- ןטייווק טימ
 למיה ןשרעדניק רעזדנוא ,םיורט רעזדנוא
 ,לגייפ-ביור ענעלָאטש יד טנקלָאװרַאפ ןבָאה סע
 ,ןוז עקיצנייא רעזדנוא ןרָאוװעג הפירש יד זיא
 .לבעווש טימ ןוא ךיור טימ ,ןליוק ןופ ןעמושז טימ
 .ור עקיצנייא רעזדנוא -- ןעײשנַארט-קַאטשניר ןוא

 - לבב ןקיזלעפ ןופ ןגערב יד ייב ָאד ןוא
 - ןענייוו וצ יו ןסענרַאפ ןצנַאגניא ןבָאה רימ
 טכַארבעג טינ ךיז םימ סעפרַאה ןייק ןבָאה רימ ןוא
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 .ןעגנעהפיוא סמערוט ףיוא רעצ זיולב ןענָאק ןוא
 ןעגנאזעג ןטעב זדנוא ייב טמוק טינ רענייק ןוא
 .טנאה עכעלטניירפ ןייז טקערטש טינ רענייק ןוא
 ןדַאסילַאּפ-טינַארג טימ םי םייב לזדניא רעד זיולב
 ןרעפס עטרעכיוררַאפ ןיא ןלַאנגיס-רעייפ טקיש
 ,ןענישַאמדָאמַאניד ןופ גנַאג טיִמ טמעטָא ןוא
 .ןרעטש ענעשָאלרַאפ ןופ ביומש טימ טנטָאש ןוא

 םירפפ יד ןופ סױרַא סעדייז יד ןעגניז ןוא
 ,לָאמַא םענייש םעד ןופ ןגיז עשיּפע יד
 ,ןטכענ ןטלַא-רוא ןופ ןעננאלק ששיריל יד
 רעדלעפ ןבָאה טדלינַאב ןענוז עקיטכיל ןעוו
 .ור טימ ןכייט ןכַאה טרעבליזַאב תונבל ןוא
 ,ןטכענ רעקינייוו רעד זדנוא ןיא ףיוא םרעיוז
 .טנייה רעזדנוא רעמ ךָאנ טרעקַאלּפ סע ןוא
 ,ןגרָאמ םעד ןכיירגרעד וצ ץלָאמש רימ ןעייג
 ,רוד רעדנעלגָאװ ,רענעטלָאשרַאפ רעד ,רימ
 .ןרָאצ ןופ ןוא טולב ןופ רעדניק יד ,רימ

 ,ןפַאה רעקרָאי וינ ןיא םערוט ףיוא ,ןיטעג-טייהיירפ ,ָא
 ,ןַאעקָא ןטיירב ןיא ןיירַא ךיז רעוויר-טסיא ןוא ןַאסדָאה ןסיג'ס ואוו
 ,לקַאפ ןטמַאלפעגפיוא טימ טנַאה עטקערטמשעגפיוא ןייד ךיוה טלַאה
 ןסיוו ןכעלרעדנואוו תורצוא טימ ךוב ןייד ףיוא ןפע
 .טלעוו רעיינ רעד וצ זדנוא געוו-רעפַאװ םעד זייוו ןוא
 ,עדמערפ ַא ןוא גנילטכילפ א ךיוא ךָאד טזיב וד
 ,ןגערב ענייש םכיירקנַארּפ ןופ ענעבירטרַאפ א
 ,ןיערָאל ןופ ןצרַא סעדורה יד ןופ ןפירעגסױרַא
 ןעיירעסיג רעזירַאּפ ןופ ןעלסעק יד ןיא ןצלָאמשעגסױא
 ,ןרַאנומָאק עיירפ ןופ טנעה יד ךרוד טמערופעגסיוא ןוא

 ,ץעוס ןופ םוגסיוא םייב ןיימש עצלָאטש ַא וטסָאה טלָאזעג ןוא
 ,ןעמי טימ םי ןופ ,ןטלעוו ןופ ןירעדניברַאפ ַא
 ,ןעמַאמש טימ םַאטש ןופ ,רעקלעפ ןופ ןירעדירברַאפ ַא
 .סערנַארּפ ןופ לייז-טכיל א -- ןקירעטַאמ עצרַאוװש רַאפ

 ,ןקָארשעג ריד רַאפ ךיז ןבָאה רעשרעה סכיירקנַארּפ רָאנ
 ,ןוהושט-לָאטש ןייד ןיא עװַאל רעסייה רעד רַאפ
 ,טנַאה רעטכיוהעגפיוא ןייד ןיא רעייפ םעד רַאפ
 ,ןגעוװ ףוס-םי עמלַא יד ןטכױלּפױא רעדיוו ךָאנ ןָאק סָאװ
 ןגיוצעג דנַאל ןעיירפ םעד וצ ןבָאה רעדניק סהשמ ואוו
 - .ןריױלרַאפ טנורג-רעטצניפ ןיא טגיל לייח סהערּפ ןוא
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 ןטעהנַאמ ןופ ןטרָאּפ-ןזלעפ יד ייב ָאד ךיד טָאה'מ רָאנ

 ,קנַאשעג ביל ,רעייט סעּפָאריײא םלַא ןעמונעגנַא טכרופרע טימ

 ןטקעלַאיד ןוא ןכַארּפש עלַא ןיא רעדניק רעקרָאי וינ ןוא
 ,גנַאזעג-םור ןוא ביול-רעדיל ַא ריד ןבָאה ןעננוזעג

 ,ליה-רעקנָאב ןוא ןָאטנניסקעל ייב טלָאװער םעד ןופ ךעלקינייא ןוא

 ,ירעפ םרעּפרַאה רעד ייב דנַאטשפיוא ןופ ןיז יד

 רעדלעפ רעגרובפיטעג ףיוא גיז-טייחיירפ ןופ ןענַארעטעוװ ןוא

 ,ןענָאפ עטעוועדלאפעגפיוא טימ ךיד ןבָאה ןעגנַאהַאב

 ףמַאק ןיא עטרעכױרעגנָא ןוא ענעסָאשעגכרודַא
 .מַאמ-ןדלעה ןופ טולב ןיא ענעקנוטעגנייא ןוא

 ףיוא רעדניק-לנָאװ זדנוא ,טסייג-טייהיירפ ,עשז-םענ זיא

 ;ןסַאג רעקרָאידינ יד רעביא זדנוא ריפעצ ןוא

 ץיַאלּפ-ןרּפָא ןוא םייח עיינ ןייז ןרעדעיא זייוו ןוא

 .טסיירט ןוא גנונעפָאה ןופ טרָאװ ַא ןרעדעיא גָאז ןוא

 ,ןדָאב רעקידרענייטש סנטעהנַאמ זיא שימייה יוװ ,גָאז ,ָא

 -- ןַאסדָאה ןעיולב ןופ לָאט רעד זיא רַאבטכורפ יו ןוא

 ,רעדלעפ ענירג רעילָאדָאּפ ןופ עסייוו ןּפסָאנק רַאפ

 ,דלַאװ-רעבױצ סנלױּפ ןופ סעקמישזַאּפ רַאפ

 דרע רעבַארַאפעב ןופ ןביורט-ןעניטשרוב רַאפ

 ,דנאל-עטיל ןבירט םעד ןופ עמרַאצ סעברעוו רַאפ ןוא
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 ץ ר ַאווש .םייח
 1904 ןיא ןריובעג

 1922 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 טכַאנײב ןוא גָאטיײיב

 ,ריּפַאּפ ףיוא ךיא רימשעצ גָאט ןגנוי ןיי)

 ךעלעמילב טימ זיא סָאװ

 ךעלטסעק ןוא
 ; טריצאב

 םיא ךיא ּפעלק םעדכָאנ ןוא

 -- טנעה יד ןיא לטשרעגב טימ ---

 טיפוס םענעגיוצעצ-טיירב ףיוא

 .טנעוו עטצַארקענּפָא ןוא

 ,ּפעלק ןוא רימש רָאנ -- גָאט ןצנַאג א
 גָאי ןוא ףיול רָאנ

 !ּפערט סרעטייל ףיוא
 --- ןיד זיא יילק רעד --- טשרַאב יד קנוט ַא
 : טניוושעג רימש ןוא
 ! ןיחהַא ,רעהַא

 ! רעלק טשינ ,ייטש טשינ -- טייצ סנדמערפ ףיוא

 דימ זיא טנַאה שטָאכ
 ;רעווש זיא םָארט ןוא

 : קנעדעג ןוא ןכייצרַאפ ץילַא רָאנ

 ץרַאה ןיא טקיטש'ס יו

 -- ,טקנערק ןוא

 ! טקנעשעג ןייז טשינ רָאה ןייק לָאז'ס זַא

 דלַאב ןיוש ייברַאפ גָאט רעד זיא טָא
 ,דלַאװ ןיא קירוצ ףלָאװ א יוװ ,ןוא
 ףיול ךיא םייהַא
 סיוארָאּפ
 : וצ ךיז טיירג ןוא
 -- ור ןופ עקיטכַאנ ןהעש יד
 ' .סיוא ךיא טייב ןסייה ורמוא ףיוא
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 ,םינּפ ןסייה רַאפ טוג רעסַאװ טלַאק זיא'ס

 ,ןקַאנ ןוא ּפָאק
 טסַאל עדימ רעדילנ ןופ טניר סע

 ןרעטנומ עשירפ ןטפערק ןוא

 .ןקַאב ןוא

 מירט יד -- ןקידיירפ ַא -- ךימ ןנָארטעצ

 : העש רעקידנרעטש רעטעּפש זיב

 ,ןפור עסייה טימ

 ; ןטַאי ןוא ןעגנוטייצ
 ןגָאר ףיוא דייר עברַאה טימ

 .ּפעק עקירעגיינ רעביא

 זיא קישַאר ןוא קידלמומ ןוא

 ; ןטכַאנרעדפיוא עגנַאל ךרוד ןעגנוציז ףיוא

 ,טרָאד רעטרעוו ןלַאפ סע

 -- ,עטציּפשרַאפ ןרעיוא ףיוא
 .עטרַאה ןוא עטרעצנַאּפעג
 ,טרָאד ןטסָאמעג טָארט רעדעי טרעוו'ס
 ; טלייצעג ןוא ןגיואוועג
 ,טרעוו טסעמלַאּפעג טאט רעדעי ןוא

 .טלייהעג ןוא טקיטסעפעג

 ןקיטכיל ןגרָאמ םוצ געוו טרעוו ױזַא
 -- טנייה ןיוש
 ; םיובעג ןוא טרעטסַאלפעג

 -- םעלקיעצַארּפ ןיא -- גָאט רעגנוי ןוא
 --- ,ריּפַאּפ ףיוא ןרימשעצ טנעה סָאװ
 טריצַאב ָאד טרעוו
 .םיוה רעיינ טימ

 יּפיסיסימ ןופ גערב םייב

 גערב רעמורק רעד טייוו ךיז טיצ סע

 - ,ןעּפילכ רעזייב א ףױרַא טגייטש'ס ןוא

 געוו ןגנַאל ןופ דימ טלקייק סָאד

 .יּפיסיסימ םעילאװכ יד

 ,טרעטשעג-טשינ ,ָאד טָאה סנטייצרַאפ
 ; ?ןכייט יד ןופ רעטַאּפ , רעד טמַארטשעג
 דרע יד רע טָאה לָאמ ןטיירב ןיא
 ,ןכיילש ןדנילב ןייז ןיא טקיטעזעג

 דנעלברַאפ-דלָאנ םענופ ןבירטענ

 ; ןטָארטרַאפ גערב ןייז סופ רעדמערפ טָאה

 טנעה יד טקערטשענ םיא וצ טָאה סע

 .ָאטַאס-עד ןוז-רעינַאּפש רעסייה רעד

 ,ןלַאווק-תורצוא רעשרעה ענייז רַאפ
 ; עינַאּפש ןופ ןוז רעד ,טשרַאּפעג רע טָאה
 רענַאידניא םימבש ןענייז'ס ןוא
 .ןלַאפעג םַאלפ-ןליוק ןופ ץיירק ןיא

 (עמעַאּפ)

1 

 טכיל יד טביורעג טיוט טָאה'ס ןעוו ןוא
 --- ,ןגיוא עסייה-קימשרוד ענייז ןופ

 טכיזשג ןייז יּפיסיסימ טָאה

 .ןגיוזעגנייא ןעמוהת עריא ןי

 טײרּפשרַאפ טייוו ןיא ןעמ טָאה טרָאװ ןוא
 : רענַאידניא רעקלעפ ןשיווצ
 ,טיוט םעד טשרעהַאב רעקיטיוה-סייוו
 .ןענַארַאפ טייקיבייא זיא םיא טימ

 לַאװ ךַאנ לַאו טרעגלַאװ רעטייוו ןוא
 ;יּפיסיסימ עצלָאמש טשינ טור'ס ןוא
 ,דלַאװ ןוא דלעפ ךרוד ,לָאט ןטיירב ךרוד
 ,ןּפיל עריא ןבָאה טלמרומעג

 ּפעק עקיאורמוא לפיוו ןוא
 ןעגנולשרַאפ םָארטש-רעסַאװ רענטומ טָאה
 טּפעלשרַאפ טירט עסייה לפיוו ןוא
 !ןעגנוצ עקידרעסַאװ טימ ף י מ טָאה
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 דרע עיינ ןגיוצעג טָאה סע
 : ןטייוורעדנופ רעכוז עטגאוועג
 -- טרעטשעצ טיומ רעד טָאה םענייא זַא
 .ןטייברַאפ דלַאב רעמייווצ ַא םיא טגעלפ

.2 

 טלאווקעג טשרוד טימ ץרַאה ןייא טשינ טָאה'ס
 : ןסיוטשעגנ טייוו ןיא דלָאנ ךָאנ טָאה ןוא
 לאס אל זיוצנַארפ טגנעזעצ ךיוא טָאה'ס
 ; ןסיוש עקידעילַאװכ סיּפיסיסימ רעד

 דנַאל ןטלַאק ןקידנופצ ןופ

 -- ,םענאקיסקעמ םי-ףלָאג ןסייה זיב

 דנַאש ןופ ןוא טלפייווצרַאפ טָאה'ס זיב

 ?ןענַאװ זיב :טנערפעגנ םיא רענַאל ןייז

 קירוצ ןייג טָאה טלָאװעגנ טינ רָאנ

 ; רעטדנעלברַאפ ַא ץנַאלנ-םור ןופ -- לאסיאל

 םקיטשרעד םיא טפַאשנַאמ יד טָאה'ס ןוא

 .עטנערבעגנַא ןרָאצ ןופ טנעה טימ

 ,דימ ןעמיווש ןופ ,טָאה לָאמ ןייא רָאנ

 ; םעניהרַאפ גערב םוצ ףיש-לגעז ַא

 דילקאל רחופ-לעפ רעד טָאה'ס ןוא

 .ןינב ןטשרע רַאפ טקַאהעצ םיוכ א

 געט ןעייג'ס ןוא געט ןעמוק'ס ןוא
 ; ןסילפ ןרָאי ,סעילַאװכ יד יװ ,ןוא
 גערב םעד םורַא טרַאה ךיז טָאה'ס ןוא
 .בושי רעשירחוס ַא םיובעצ

 דוסי רעד זיא ןעוועג סָאד טָא

 ; םיאול טניעס םענעפקַאװעצ-טציא ןופ

 ,דנו-ענ א ,טָאה רענייא טינ

 .תועושי ןוא ַאד םייח א טכוזעג

 רעהַא טָאה ןקע עלַא ןופ
 ;ןרָאי ךרוד םָארטש-ןשטנעמ ןניוצעג

 ,רעווש ָאד ןעוועג טשינ זיא'ס יוװ ,ןוא

 .ןרָאװעג גנירג זיא'ס :טכַאדענ ךיז טָאה
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 יי יו א יע ים 1 1 א א א י.י א א אי א

 מָאמש ַא ךיז טָאה טסקאוועצ ױזַא
 ; יּפיםיסימ ןופ גערב-ברעמ םייב
 ,םָאג רַאפ עקילייה ןעלּפמעט טימ
 ,ןּפיל יד ףיוא דרע-יור ןופ טפַאז טימ

.9 

 ךייט-רעמָאפ טָאה טקוקענוצ ןוא
 :ןגערב ענייז ייב ךָאי ןרעווש םוצ
 טכיילגעגסיוא ךיז גראב טימ לָאט טָאה'ס
 .ןגעוו-סעטנעל טימ טּפינקרַאּפ ךיז ןוא

 ,דלעפ ןעמוטש ןטסָאמעג שטנעמ טָאה'ס
 ; ןטינשעג טיורב ,טרעקַאעג דרע יד
 טלעטשעגנ זיוה ןייז ימ ןופ דיירפ טימ

 ןטיבעצ טכַאנ יד ך אוו ןוא ור ףיוא

 ןייג ןגעלפ ןפיש לּפיוו ןוא
 ? ןציּפש יד זיב ןדָאלַאב לעפ טימ
 ,ןייצ עסייוו ןופ ץיירק םימ ,טָאה סָאד
 . . . ןציה ןיא טקאּפעג רעקיטױה:ץרַאװש

 ,טלייצעג ןאד ןרערט טָאה רעוו ןוא

 ? ןעמונרַאפ טכענק ןופ רעצ טָאה רעוו ןוא

 טלייהעג דנואוו יפיסיסימ טָאה'ס

 .עמומש ןוא עקיטכאנ ןעהעש ןיא

 ןייּפ טָאה טמיושעג שיור-סעילַאװכ ןיא

 ; ןטייק ןופ רענעטינשעצ בייל ןופ

 ,ןייוו רעכעב ַא --- דייל רעייז ןוא
 . . . קיטייו םעד טליטשעג טָאה סָאװ

.4 

 ,םי רעביא עטייוו רעדנעל ןופ

 -- ,רענַאקירּפַא עסייה םעקערטש ןופ
 םַאטש ןצרַאװש ןופ ןיז יד רַאה טָאה
 .רעמַאלק-ןטייק ןיא רעהַא טכארבעג

 ,ןיז ןסירעגּפָא םעמַאמ ןופ
 ;ןטַאט ַא טקוצרַאפ דניק ַא ןופ ןוא
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 סע

 מי יו טי וי וי ט יע העי הו ו טי ט 55

 ,ימ ןיא סקָא יוװ ,ייז טָאה ָאד ןוא

 .רָאטַאטנַאלּפ רעקיטיוה-סייוו טנַאּפשעג

 ,דרע לקימש עמעפ ַא רָאנ ואוו
 -- ,;ןדָאב רעד זיא טרעקאעצ ואוו ןוא
 ,רערט ןוא טולב ןיא ,םנייד עצַארּפ ןיא
 ,ןדָאבעגסױא ָאד ןַאּפש רעדעי זיא

 קילב ןטימ ,רעניימ רעדורב ,ָא
 :ןעקנופ עקיאורמוא עסייה ןופ
 קילג ןופ ךיז טָאה דרע רעיינ ףיוא
 .ןעגנוזעג טינ לָאמנייק ריד

 ײװדָארב סַאנ ףיוא טערט ךיא ןעוו ןוא

 ,עדייבעג עטרעקיוהעצ עז ןוא
 ייוו ןעמוטש ןייד ּפערט סעמעוו ףיוא

 -- ,ןטייבראפ ךעלדנערידלָאג ףיוא טנעלפ ןעמ

 דנַאש רעפיט וצ ךולפ ַא ףיוא טייה

 ; ןּפיל עקידנענניז עניימ ףיוא

 טנַאה ןיימ דיירפ טימ טקיש ןסורג ןוא

 ! יּפיסיסימ ןופ םָארטש ןטיײרּפַאב
 1955 ,סיאול ,טס

 רענערָאבעג-דמערפ רעד

 ,דרע עגיה טלטרעצעג רע טָאה רָאי ליפ ױזַא
 -- ,ןסעגרַאפ ןיוש רע טָאה ןדנַאל ןופ גָאט זַא
 םרעשַאב ןעוועג םיא זייוודניק ךָאנ טלָאוװ'ס יו
 - ,לזערג ןוא םיוב ןדעי יוװ ,ַאד ןסקַאו וצ

 ,טערטַאב רע סָאװ ,דרע יד רע טָאה ביל ןוא
 ; ןרָאבעג םיא עמַאמ ןייז ריא ףיוא טלָאוװ'ס יוו
 ט ע ז ריא וצ רע טַאה ןגָארטעגוצ ןוא
 .ןרָאי ענייז ןופ ךרַאמ ןוא םייווש םעד

 ,םַאטש ןגייא ןייז יה ָאד טצנַאלפרַאפ טָאה רע
 ; ןבָארגרַאפ ךיז קיבייא ףיוא ָאד לצרָאװ ןייז םלָאוװ'ס יו
 טמַאצעגמוא זיא ץרַאה סָאד : ךיז טָאה טכַאדעג
 . ,ןּפָאטשרַאפ טינ רענייק םעוו לַאװק-ןעמיורט ןוא
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 ּפוצ ַא ןַאמענ טניוו רענדָאמ א טָאה'ס רָאנ
 -- ,ןזָארג עקירעדינ יד ןוא רעטעלב יד
 בוטש ןייז ןפרַאװמוא ןיוש ליוו רע --- םָא ןוא
 . . . ןזָאלבעצ קידהּפצוח -- ןעמיורט עלַא ןוא

 ,דיל סָאד ךיוה ןעגנוזעג טשרע ךָאד טָאה רע

 | -- ןוחצנ ןיא טלבויעג דנַאל ןייז טָאה'פ עוו
 םירט עניז ר ע ט צ י א טניה-טולב ןריּפש עשז-סָאװרַאפ

 ?ןכש ןדעיא םיא ןגעק ןצייר ןוא

 סענעפרָאװרַאפ געוװ ןדעי רעביא ןוא

 : םיחולש ןרעטשינ רענניפ-ןזיּפש טימ

 ,םיא ןפָארטשַאב -- ענעגיוטשעג טינ רַאפ דניז רַאפ

 !םיא ךולפ ַא ןרעדיילש -- ןכוז ת מ א רַאפ

 געוו ןופ ןגָאלשּפָארַא טינ רענייק טעוו'ס
 ,ץרַאה קיבױלג ןייז -- געוו ןכיילג ןופ ---
 ,געיעג םעד ןיא טינ רע טעוו ןפיול ןוא
 . . . סטרַאדרַאפ א לטעלב ַא טניוו ןיא טפיול'ס יו

 ,י מ ןייז ןגעוו-דנַאל עלַא ףיוא טָאה רע

 -- ,ןטָאנקרַאפ רוד רעקידרעירפ רעדעי יו
 ,יה ןדָאב רעד םיא רעביל ךָאד לָאמ טנזיומ זיא

 . . . ןטָאּפשרַאפ םיא רקש טימ סָאװ ,ענעי יו

 ,לָאמעלַא יו ,טסעפ זיא ץרַאה קיביולגנ ןייז

 ; ןטײלגַאב םיא ןעלּפענ עלַא ךרוד טעוו ןוא

 לָאמ ןיא ןבעג ץיילפ ַא ןוז יד טעוו'ס זיב

 . . . ןטייק ןוא טנעוו:סעטַארג ןצלעמשרעביא ןוא
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 |אמ פ רָאד גילעזו
 1905 ןיא ןריובעג

 1921 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 געט ערעווש ןיא

 ,םייה זיא טפול יד ,קירָאה זיא טפול יו

 .רעפעמ ענעלָאטש ןוא ןענישאמ עטרעוואשזרַאפ

 ,םייווש רעד טסיג רעמינּפ עסַאלב ןופ

 .רעסעפ עטפיירעגיזיול ןופ ליוא ענדורב יו

 .רעבייל רעכיא ןכָאפ ןשטייב עקידרעייפ

 .רעלענש ךָאנ ןיילַא ךיז ןופ זיא רעדעי
 ;רעבייוו עקירעגנוה ןוא רעדניק -- םייה רעד ןיא
 ,רעלעט ןפיוא רַאה םעד עצַארּפ ןייז רעדעי טגייל
1928 

 רערעק-ןסַאנ םעד יליוו ןופ עדַאלַאב יד

 ,גַאט ךָאנ גָאט
 ,ברעמ וצ חרזמ ןופ ןוז יד יו

 ןעגנאגעג יליוו זיא

 ןגָאװ ןכַאנ טירט עקיכליה םימ

 ,קלָאֿפרָאנ וצ קלָאּפָאס ןופ

 ,םקעסע וצ רעטסעה ןופ

 רעסעפ עלופ ןֿפרָאװעג ןוא

 ,ןשיט עטַאז ןופ ךעלטשער טימ
 ,עשאק רעניורב טימ טשימעג
 ,ןזיוה רעקיטש טימ טשימענ

 -- ןריּפַאּפ עטעפ טימ

 ,ןגָאװ ןפיט ןיא

 ,לופ ןרָאװעג זיא ןגָאװ רעד זַא
 ןבירמעג דרעפ םעד יליוו טָאה
 ,רעסַאו םוצ ןיהַא
 קלָאפָאס ןופ תוחיר ואוו
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 ןסאג ערעדנַא ןוא
 .ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק

 ,טסימ ןטימ םענייאניא
 ,ןנָאװ ןבלעז ןיא
 געט ענייז יליוו טָאה
 .טריפענ הרובק וצ

 ,רָאי ךָאנ רָאי ױזַא
 ּפָאק ןייז זיב
 ,יורנ ןרָאװענג זיא
 - ,טנעה יד ךַאװש
 .רעמ טינ ךיז ןביוה רעסעפ
 ,ָאטינ זיא בייוו ןייק ןוא
 ,ָאטינ ןענייז רעדניק ןוא
 ןשאוועצ טנעה יד ןייר יליוו טָאה

 .טּפיוקעג לדיפ ַא ןליּפש םוצ ךיז טָאה ןוא

 גָאטיײיב
 טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב לָאמַא ןוא
 ןענַאטשעג רעמיצ ןיא יליוו זיא
 רעגניפ עקידנרעטמיצ ערַאד טימ ןוא

 ,לדיפ ןקידנענייוו ןרעכיא קישטימפ םעד טריפעג

 .ץרַאה ןקידנענייוו ןייז רעביא קישטימס םעד טריפעג

 ןעמוקעג זיא גָאט א זיב
 ,עגנוי םינכש ןוא
 - עמלא תונכש ןוא

 : טלעטשעג ךיז ןנַארפ ןבָאה

 ? רעטלַא רעד יליוו זיא ואוו
 ?לדיפ ןטימ יליוו זיא ואוו
 ,טינ טסייוו רענייק
 .טינ טרעה רענייק
 טכארטעג טינ הרכח ןבָאה
 ,רעמיצ ןייז וצ?ףיז טזָאלעג ןוא
 ,טלַארּפעצ טיירב ןריט יד ןוא
 ןיליוו טרָאד ןענופענ ןוא
 ,ןגיוצעגסיוא ליד ןפיוא

 .ןצרַאה ןפיוא לדיפ ןטימ



 ןַאמּפרָאד גילעז 0 -

 .טיומ ןייז ףיוא טנייוועג טינ טָאה רענייק

 .ןדנוצעג טינ טכיל ןייק םיא ךָאנ טָאה רענייק

 ,טאהעג לדיפ ַא טָאה רע סָאװ ,םיא זיא ליואוו

 ,טפיוקרַאפ טנווייל רַאפ לדיפ םעד ןעמ טָאה

 םיינעגפיוא םיכירכת טנווייל ןופ

 .טכַאנ רעד ףיוא ןבלעז םעד ןבָארגַאב םיא ןוא

 יעוודָארב טסיא ףיוא

 ,ייודָארב טסיא ףיוא טפעשעג-ךוב סעשטיוועקנאי ייב
 .םירפפ עמערָא טימ עלעשיט םערָא ןַא טייטש
 ,ייז ןשיווצ ָאד ךיוא ךיא ןיב
 .םערָא טעכיוא ךָאד ןיב ךיא

 ,רעטיב ןצרַאה ןפיוא רימ טרעוו'פ ןעוו ,קידנעטש
 .טימעג טרעטיברַאפ ןיימ ןליטש ָאד ךיא םוק
 ,רעטיפנּפָאש ןיא םעצילַאּפ ףיוא ןּפָאלש םידיגנ יד
 .דייל ןיימ טימ ןוז רעד ףיוא יימש ךיא

 ,ןשימ ןוא ןשימ ןוא ןעמוק ןשטנעמ
 ,טנעה ערעייז ןייז ןלָאז טשטנעבעג
 ,ןשיט עמערָא ייב בשות א ךָאד ןיב ךיא
 .טנעקרעד קידנעמש ךימ ןעמ טָאה טײלעמערַא ןשיווצ

 .קידלודעג עלעשיט םייב ןעייטש ערעדנַא
 .ןרעה ןוא ןרעה --- יז ןוא ,דער ךיא
 ,קידלוש ליפ ױזַא ייז ןיב ךיא ,ָא
 .ןרערמ עניימ ייז וצ ךַאד גנערב ךיא

 טפַאשדנַאל עלעירטסודניא --- בילטָאג .ה



 ןייטשנייוו שירעב
 1905 ןיא ןריובעג

 1925 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג

 עקירעמַא ,דרע ןייד ףיוא
 ,דנַאל ןייד ןופ גנאזעג סָאד ןעגניז וצ טרעשַאב רימ זיא דרע ןייד ףיו

 ,ןעזעג סנּפַאה עטיירב ץענייד ןיא ןפיש ליפ ױזַא ,ןשטנעמ ליפ ױזַא בָאה'כ

 ,דמערפ רעד ןיא ןייז וצ טנרעלעג ךיז תונושל ןופ רעקלעפ ענייד ייב ןוא

 ,םייה ןיימ זיא עשייר שטָאכ זַא ,עיצילַאג שטָאכ זַא ,ןייטשרַאפ ןבױהעגנָא ןוא

 ; טיּפ ןוא שזדיר ,יסנעליד :ןסַאנ עניימ -- קרָאי-וינ טָאטש ןיימ זיא

 ןרָאװעג ןָא-גָאט ןקירעיורט םענעי ןופ רימ וטזיב ךָאנ רעשימייה ןוא

 .ןברַאטש עמַאמ-עטַאט ןיימ ןעזעג ,עקירעמַא ,דרע ןייד ףיוא בָאה'כ ןעוו

 ; םרעלגאוו עשידיי רעמַאדרעטסמַא ןופ ךעלקינייא --- םעמַאמ-עטַאט עשימייה
 - ,ןטייצ עסיורג סנָאטנגישַאװ שזדרָאשזד ןיא סעדייז-רוא יד ןופ ךָאנ
 ןעלגעז טזָאלעג ךיז ןרעסַאו עקידלובמ רעביא קערש טימ ןבָאה סָאװ
 ,דנַאלָאה ןטלַא ןופ שזַא ,ןיליפת ןוא םיתילט טימ ,טכיל-שטנעב טימ
 ,"סעזָאמ ילָאה , ןופ המכח יד ןלָאקניל ןרַאד ןרַאפ טכַארבעג ןוא
 .רעדלעפ-לווַאב יד ףיוא סרעגענ ןופ ןייוועג'ס ןרעדלימ ןענַאק לָאז רע

 ! ןַארַאפ ,עקירעמַא ,דרע ןייד ףיוא ןענייז ןפַאג עקירעיורט ליפ ױזַא

 ,רעביטש רעביא ענעגיובעג ןדיי םורַא-ךעיײג טייקכעלמייהמוא אזא ןיא

 ,ןעגנאהעגנָא ןעלסקא עדימ ,ערעווש ףיוא רחסמ-ךעלקעּפ טימ

 ,שזדָאל ןיא יוו ,עשרַאװ ןיא יוו ,דלָאנ טימ ,ןטנאוועג טימ ןעלדנַאה ןוא

 | .שינעילַאטיא ןופ ,שינַאּפש ןופ ,שילגנע ןופ ןכַארּפש יד ףיוא

 ,ןרעווקס יד ףיוא ןסַאג יד ףיוא -- טכענ עטלּפענרַאפ ענייד ןיא
 ,דרע ןייד ףיוא שטנעמ א ןייז ןַאק סע טנלע יו ןעז ןעמ ןַאק
 רעסַאלב ןוא רעניד ףיוא-ךעייג תונבל עקידשדוח:ףוס ענייד
 ,רעבייל עקירָאה ןוא רעטכיזעג ףיוא טםעמוא רעייז סיוא-ןסיג ןוא
 ,יינש ןזיולב ןיא זיא ,טניוו ןיא זיא ,עקירעמא ,דרע ןייד ןעוו

 ןרעסַאװ ענעגיובעג ,עקיטנװָא ענייד ףיוא ןפיש ענייד ןעלגעז עלעקנוט
 - .קעווַא --- ןטייוו ערעווש ןיא ץעגרע ,ןפיט עיולב ךרוד
 ,םניווק ,ןילקורב ,ןמעהנַאמ ןופ ןקירב ענעפרַָאװעגנָא ענייד ףיוא
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 ,ךיז ףיוא טכיל ןקידפלח טימ רעדניר ענעדנוכעג ןעיצ
 ,עקירעמא ,דרע ןייד ןופ טנלע לסיב'ס רעיורג ךָאנ ןכַאּפ ןוא

 .רעכעד עטלַאק ןופ קיטסברַאה ןגָאלש ןכיור-טכענ עשיטָאטש

 ,ןביוש יד יו ,טָאטש יד יו ,יולב םרעוו ןעלמיה יד ןופ יורג סָאד
 ןפיש יד קידלמעלפ ןעיצ ,עקירעמַא ,ןרעסַאװ ענייד סיוא-גנעל
 .ןגערב יד ןופ ץליהעג'ס ןעלסיירט ,םיוש ףיוא ךיוה ךיז ןגיוו ןוא
 ,קידנשַארג ,קידרעטניוו טרעוו ןדאלקס יד רעביא טכיל עקידנּפָאה'פ
 .תורוחפ עשידנעלסיוא ענייד רעביא םרעטכעוו יד ןענייז ענמומס ןוא

 ,בירמ זיא סָאװ ,רוכיש זיא סָאװ ,טכיל ןסָאגעגנָא --- סנטרָאב עקיטנוװָא
 ; ןעקנעש יד ןיא ןעייטש --- קיטיוה-לעה ,קיטיוהןיורב -- ןזָארטַאמ
 ,ּפעק ענעגנַאהענּפַארא טימ ,טכענ עגנפל יד ןיא סרַאב יד ייב ןעייטש

 .רעליימ ענעסָאגעצ ,רעטכיזעג עסייה טימ רעזעלג-ריב יד וצ ןדער ןוא
 ,סרעקנַא ןופ ןוא קירטש ןופ קנילפ ןוא טרַאה ןענייז סיפ ,טנעה ערעייז
 ,טלעוו רעד ןטימניא --- םי ןטימניא ןטסַאמ ףיוא ןרעמעלק ןענָאק ןוא

 .רעבמעווַאנ ןיא ,לעג ,קיטסָאר ןרעוו ,עקירעמַא ,דרע ןייד ףיוא ןכאז עלא ,ָא
 .ןענַאק ןוא רעמערב סנטסַאק עטלגָאנעצ ןופ ןעילאמס ןרעייפ עשלגניי

 .עשידנעלריא ,עשרעגענ ,עשידיי ,רעמינּפ ןופ סױרַא טקוק טפַאשקנעב אזַא
 .רעטצנעפ עבלעז יד ,טכַאנ עבלעז יד םוטעמוא --- "דייס-טסעוו, ,"דייס-טסיא
 ,עקירעמַא ,דרע רעסיורג ןייד ףיוא שטנעמ ַא טברַאטש'פ זַא ןוא
 ! טָאג ,ַא ,רעדנעל ךס ַא ןיא ןברָאמשעג ָאד טלָאװ ןעמ יו זיא

 . . . ןיקטיּפ ףיוא

 ,ןדליש עקידנעילג ,עטכידעג ןופ םַאג רעשיליווזנַארב רענעי ףיוא

 ,ןשעל וצ ףיוא טשינ ךיז ןרעה ,ןדניצ וצ ףיוא טשינ ךיז ןרעה סָאװ

 .ןושל עשידיי עטיירב סָאד גָאלש א ךָאנ --- ליפ ױזַא ןרָאי ךָאנ טיג

 ,םולח ןקידטלָאמעד ןיא יו ,ּפָארַא טציא ףיש ןופ טסלָאװ וד יו

 .םימשב טימ ןוא גנירעה טימ ןעמַארק עקידנרַאּפש יד ןקעמש

 ;ןנױא יד רעיוז טכעטש סעקרענוא ןוא קיפע ןופ חיר ַא

 ןביוש יד רַאפ שירחופ ןעייטש ןטַאלַאכ עטצלעמשרַאפ

 .ןגיוא עטנרָאזרַאפ טימ םינוק ףיוא קידנשָארנ ןטרַאװ ןוא

 ,טירטס-דרַאשטרָא ןקילָאמא ןיא יוו

 .טציא ,"םנח-יצחב , רעד ַאד סָאנ יד זיא

 | | ןירג ןוא זָאר טלּפַאצ סָאװ ,טכיל-טנווָא םעניא
 ,ןיקטיּפ ןופ גנעל רעקידנעיצ רעד רעביא

 :גנאלש ןוא גנילש םורַא ענעטקָאװרעד ךיז ןעיירד
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 ,גנַאב-קירעיורט סעּפע ריד טרעוו ןדער ייז ןרעה וצ
 .גנַאלק א זיולב זיא ןבילבעג דיי ןקידלטעטש ןופ סָאװ
 ; הנידמ סעסובמָאלָאק ָאד ךָאנ טלעש'מ -- טפערט'ס
 ,םענירג ַא ףיוא ךָאנ לָאמַא ךיז טנערפ "ןַאמסדנַאל , ַא

 ;ןרָאי ענעי ןיא יו ,ןנָאר יד ףיוא ךיז טלהק ןעמ ןוא
 ! ןרָאצ םענעי טימ טרעטיבראפ עקירעמַא ףיוא ןליפא זיא'מ
 .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ָאד ייז ןענייז ,ןעזרַאפ טָאג ייז טָאה אמתסמ

 .;טבשב רשע-השמח -- דיַאפ-טפיא רעד ףיוא לָאמַא יו

 ,"טרַאקשוּפ , םייב טלעק יד טָאה טפירטעג ןגניוא יד ןופ

 טפאנרַאפ ןטלַאהעג םלוע ןַא טָאה ,ןזח ַא "ףַארגָאנָאפ, ןופ ןעוו

 -- טרַאּפשעג "גָאז , ןקידחליפת א רעביא ךיז טָאה'מ קר ןוא

 ;ןיקטיּפ ףיוא דיי ןרַאפ בוטדןכא ןַא ץלַא ךָאנ תונזח זיא

 .ןימראוװק ַא ןופ ,ןַאמשרעה ַא ןופ קידתובהלתה ךָאנ טדער רע

 ,"דיל-ימעמ , עקילָאמַא סנָאסלַאשזד ןליפא

 .טציא ןָא-טננוי יד שירעגענ ךָאנ טדניצ

 ,רָאװ ןוא םולח ןופ לגניי םָאד זיולב טלעפ סע

 ,רבח "ןקידנַאמסדנַאל, ןפױא ןגָארטענ ץראה ַא טָאה סָאװ

 .רָאנ ןרָאװעג דמערפ לָאמַאטימ םיצולּפ םיא זיא סָאװ

 ; געו ןקימי םעד ןוא ףיש יד ,טָאג ,קירוצ םיא ביג
 ; געט ערעטיב עטשרע ענעי ןופ ץרַאה ערעווש סָאד

 ; דנילב ןריפ קרָאי-ינ ךרוד יינספיוא םיא לָאז'מ
 ,דניק ַא יו ןעשזדנָאלב ,ןייז "ןירג , קידנעמש לָאז'ר

 ןרעווקס ףיוא

 -- רעדנעל ןוא טעטש ,ןצענערג ,ןעמי טָאה םלעוו א
 ,רעדמערפ א רעדעי זיא ,קרָאידוינ ןיא ןרעווקס ףיוא ןוא
 רעדניק ןוא תוקחד ןופ תוישעמ ענעי ןופ טשינ
 ,רעדנוזַאב םעּפע ָאד ךיז רַאֿפ רעדעי טלייצועד
 .רעדנואוו ןדעי רעביא ןעניוטש סָאװ ,ןכַאז ןופ רָאנ
 ןטעזַאנ ןיא ןעקנוזרַאפ ןהעש ייז ןציז קנעב ףיוא
 .ןדער וצ ייז וצ ןָא ארומ ַא ךיד טּפַאכ סע ןוא
 : ןסע טשינ ייז טסעז ןוא ןרעגנוה טשינ ייז טסעז
 .ןסעגרַאפ טָאג ןופ יו ,םורַא ייז ןעייג ענעזָאלעגּפָא

 ; רעהא םיטבש ענערױלרַאפ יד ןופ יוװ ייז ןענייז ןעמוקעג
 -- רעּפוק ןטקאהעגסיוא ןופ ןטנעמונָאמ ענעסירראפ יו
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 .רעווקס ןפיוא ןשטנעמ ךעלדער וצ ןדער יז קר ןוא
 ;ןטלעש וצ ףיוא טשינ ןרעה ,ןשטנעב וצ ףיוא טשינ ןרעה ייז
 ןטלעוו עיינ םיוא ייז ןעלשמ "לביב, רעד ןופ םיקוסּפ טימ

 ,ןפָארטש ןייא ןיא ןטלַאה ןוא -- ןענרָאצ ןוא
 .ןפרַאװ וצ ךיז טערב קידנעמיווש ַא ןופ טיירג ןענייז ןוא
 -- דנילב דייר ערעייז ,ןשטנעמ עקיזָאד יד ןענייז ענדָאמ
 ! דניז זיא קרָאידוינ : ןגָאז ,םורפ ןענייז סָאוװ יד

 ,טרעוו ַא ליפ ױזַא ףיוא טָאה ייז רַאפ למיה רעד

 .דרע'רד ףיוא ייז טמעראוו ןוז יד יוו גנַאל ױזַא
 ןָא טקור טלעק עקידתוחילפ יד ,טכַאנ רעבָא טרעוו

 ,ןָאט וצ ןיהַא ואוו טשינ ךיז ןבָאה ,רעביטש ןָא ,ייז ןוא

 ; ּפוז לפיש א ךָאנ ןעייטש ןעייר יד ןיא ייז ןעמ טעז

 .ּפָארַא קורב םוצ ןזָאל ךיז ףָאלש ןטרעטיצרַאפ ןיא

 ; רעכייב ערעייז ןייא-ןלאפ ךייוו ,זיול םייל יוװ ןרעוו ייז

 ,רעליימ ערעייז ןופ טזָאלב םיוש ןרעיוז ןופ חיר א

 ;טרעצענסיוא ןוא קידרעבמעווָאנ ןרעוו רעמייב יד ןעוו

 -- דרע'רד ףיוא ןקורטמ ןוא טכידעג ךיז ןרַאש רעטעלכב יד

 ; דרעב יד טפייטשרַאפ רעטכיזעג ערעייז ףיוא ןרעוו

 מערב ַא ןופ ןפָאלשרַאפ ןוא טרעגלַאװעגסױא רעדיילק יד

 .געט יד ןיא ןיירַא םומש ןוא קיטסברַאה טקוק ןעמ ןוא

 : געוו-ךלימ רעד ןָא ךיז טבייה טסימ ןופ שינעטערנ םוצ

 ןעמאלפרַאפ וצ -- ףיוא ןעמ טביולק לַאּפּפָא ןקידנענערב ַא

 .ןעמעראוװרעד וצ סיוא טנעה עקידירשת יד טלעטש ןעמ ןוא

 ,ןענאק עטעילַאמסרַאפ ףיוא ןניוא עטעשידרַאפ טימ

 .ןעמאזוצ ייז ןגייווש ,רעדנוזאב ייז ןגייווש

 ןשטנעב ךיד לעוו'כ ביוא

 ,ןשמנעב לָאמַא ,קרָאידינ ,ךיד לעוו'כ ביוא . . ,
 -- ןשטנעמ יד טשינ ,ןסַאנ יד ןייז טשינ סע ןלעוו
 ,טירטס יסנעליד ףיוא "זיוה , סָאד ןייז סע טעוו
 ,טירט ןדעי ךָאנ ןורכז ןיא יו רימ טייג סָאװ
 ; ןסעגרַאפ בומש ענעי רָאנ ךיא ןַאק יו ,ָא
 ,ןסָאלשרַאפ ןטלאהעג עמַאמ "ענירנ, יד טָאה סָאװ ,ריט יד

 ,ןסָאנעג רעטיב ןרערמ טימ דנַאנַאכָאנ-געט טָאה יז ןעוו
 .ןסיוו ןופרעד לָאז סַאג יד טשינ ןוא םינכש יד טשינ
 ןסירעג ךיז רָאה יד ייב יז טָאה דנַאל ןפיוא המרח ןופ
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 .ןסיבראפ ןעוועג טייחרעלימש "שילגנע, ןפיוא קר ןוא
 ! ןסעגרַאפ געט עכלעזפ רָאג ךיא ןָאק יו

 ,טכיל-שטנעב יד סטכַאנוצ-קימיירפ ןופ טשינ

 ,טפירטמענ ןבָאה ןעמַאמ רעד ןופ ןגיוא יד רָאנ

 .טקיטשענ תבש ןטשרע םעד ךיז ןיא טָאה יז ןעוו

 ,טכיזעג ןיא דמערפ ןוא רעדיילק יד ןיא דמערפ

 ;דיי רערעדנַא ןַא סעּפע יו עטַאט רעד טָאה ןעזעגנסיוא

 ,טםילבעג טשינ רעמ טָאה םינּפ ןייז ףיוא דרָאב יד

 ,"םורפ-ןוא-טוג , ןופ תבש ןקירעיורט ןצנַאנ ןיא

 .םהרבא ןופ טָאנ ןיא טנייווענניירא עמַאמ יד טָאה

 ,ןזיװַאב ךיז ביוש ןיא טָאה ןרעטש א רָאנ יו

 -- ןבילקעגנָא ךיז רעייפ א ןופ יווװ םנקלָאװ ןבָאח

 .ןבילבעג ןיילַא תבש ןטימ זיא עמַאמ יד ןוא

 ,םתס ריד ךָאנ ןעקנעברַאפ ,קרָאידינ ,רימ ךיז טעוו'ס זַא

 ; םי רעד טשינ ,טָאטש יד טשינ ,וד ןייז טשינ סע טעוו

 םַאלפ רעקידחעיקש רעד יעב-רעשיפ םענופ טשינ

 -- םַארג "ןטלגילקעג ,, ןופ ,יד טשינ יאדווַא ןוא

 ,קעה רעדנעלײא-גנָאל א ןיא ןגיל סָאװ ,עמַאמ-עטאט ךָאנ

 -- קערש ַא ןרבק ַא רַאפ וליפא זיא ןיהא ןעמוק וצ סָאװ

 ;ןעקנעב קידנעטש ךיא לעוװ דרע-ןלייא רָאּפ ענעי ךָאנ

 ,ןעקניז לָאמַא ,ייז יו ,ךיא לעוװ רעדלעפ ענעי ןיא

 .ןעקנעדעג טשינ לָאמנייק ױזַא דניק ַא טעוװ ךימ רָאנ



 גרעבנעצלַאטש אבא
 1905 ןיא ןריובעג

 1923 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1941 ,רַאורבעפ ןט28 םעד ןברַאטשעג

 סקַאפ ינַאשזד
 ,סקַאפ ינַאשזד ןופ טוט םוצ קנירט ךיוא
 ,סּפַאנש ַא ךָאנ םּפַאנש א ,ןישוד א ךָאנ ןישזד א
 ,םייל ןרעוו סיפ יד זיב ,קיטכיל טרעוו ּפָאק ןיא זיב
 .םייח ןייז ןופ סױרַא ןינַאשזד ןעמ טגָארט טציא

 ,ןטקערטשעגפיוא ןַא ןינַאשזד ןעמ טריפ ואוו
 ? ןטקעדעגוצ א קעד רענרעבליז ַא טימ
 ּפָא רעטסיולק ןופ מעווריק ,םירבח
 .ּפָארַא ןולַאס םיפריומ ייב םיא טזָאל ןוא

 ,ןגיוא יד ענרַאמכ ,ןעמַאלּפ ןיא ןעייטש זענ
 ,ןגיובעג לײטקַאק ַא רעביא סקַאפ ינַאשזד רַאב םייב
 ,תעל-תעמ א טיוט ןיוש טסיב וד ,ינַאשזד
 ,תמ ןפיוא טרַאװ דרע ענעּפָא יד

 ,סקַאפ ינַאשזד טגָאז ,דרע'רד ןיא דרע יד בָאה'כ

 .סּפַאנש ַא רע טמענ לייטקאק ןכָאנ ןוא

 ,ץַאלּפ םנענירעק ןיא טמוק ,םירבח
 .ץַאמ רענרעבליז א ףיוא ןעמ טננאלרעד גרָאב ףיוא

 ץַאלּפ סנעגירעק ןיא גנאל ןציז יז

 ,ץאט רענרעבליז א ןופ גרָאב ףיוא ןעמענ ןוא

 .זיױל טרעוו גנוצ יד זיב ,ןעמיוש ןּפיל יד זיב

 .סױרַא רעטסיולק ןופ ןינַאשזד ןעמ טגָארט טציא

 ,ןטלָאגעג שירפ א ןינַאשזד ןעמ טריפ ואוו

 .ןטלָאמַאב ַא שזור טימ ,טקילעמאב רעדוּפ טימ

 ,ףױלטנַא ,ךרוד ךיז סייר ,ףיוא ךַאוו ,ינַאשזד

 .ףורַא ןטסאק ןייד ףיוא טלאפ דרע עטעּפָאל א רעדייא

 ,טפיולטנַא ןוא ךרוד ךיז טסייר ,ףיוא טכאוו ינאשזד

 ,ףיױרַא ירעפ יד רע טנייטש דנַאלייא ןטעטס ןיא

 ,ֿפָארַא רע טמוק ירעפ טואפ ןיא ּפמערט א יו

 .ּפָאק ןליוה ןיא ןוא ךיש ןָא ,דמעה ַא ןָא
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 837 גרעבנעצלָאטש אבא
4 

 ,ןגױא יד ענרַאמכ ,ןעמַאלּפ ןיא ןעייטש זענ
 ,ןגיובעג ינַאשזד טייטש רַאב ַא ןופ דנַאר םייב
 .קנורמ ַא רימ ףיוק ,רעדנעמרַאב ,רעדנעטרַאב
 .גנוצ ןיימ טעקסַארמ רעייפ ןיא ןַאּפש א יו

 ,ךינ ןוא טמעראעג ןינַאשזד ןעמ טריפ ואוו
 ,ךילּפ םעד טקיטולבעצ ,טזָאלרָאװרַאפ ןוא טלַאק

 ,ךיג ןינאשזד ןעמ טריפ זיוה-ןַאשיימס ןיא
 ,ךיש ןָא ןוא דמעה א ןָא רע טייטש ןטּפעק ןרָאפ

 .סקַאפ ינַאשזד טינ זיא ןעמָאנ ןייד

 ,סקַאק "רעהדאפ, ןופ רענלעז א יוװ סיוא טסעז

 ,טרעהעג טָאה סקַאפ ןַאשזד ןעמָאנ רעד ןעמעוו

 .דרע'רד ןיא ןיוש ךָאװ ַא טגיל ,טסירק רעכעלרע ןַא יו

 ּפָארַא םיא טזָאל ןוא טנרָאצ ןטּפעק רעד

 .ֿפָאק ןטעקַאנ ןרעביא עקשיק ַא
 ,ףױרַא ןליוז יד טימ ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ
 ,ףיוא ךיז טכיוה רע זיב לָאטיּפש ןיא ןַאשזד טניל
1939 

 סלַאטקנעד
 ,ןרעווקס עקישיור ףיוא סלָאמקנעד ענרענייטש
 .דרעפ עקידנריּפָאלַאנ ףיוא ןדלעה

 ןרעמש רענעביוהעג רעד ןייטש ,קילב סרעניז םעד זיא רַאטש
 .דרעווש עטקערטשעגסיוא יד טנַאה ןיא טראטש טנלע ןוא

 ,ןלעפַאב עקיטולב ןנירשענסיוא טָאה'ס רעוו

 .יירפ ןזָאלעגסױרַא ןפאלקש טָאה'ס רעוו

 ,ןלעווק ןניוא יד טכיל ןופ ,קלָאפ םָאד טמַארטש סע

 .ייברַאפ קלָאפ סָאד טייג קיניזטכייל ,קיטלינכיילנ

 ןעגנירּפש לגייפ ,דמַאז ןוא ביומש טזָאלב טניוו רעד

 .ןענַאטשעג ךיוה רעדנעל רעביא ןענייז סָאװ ,יד ףיוא

 ןעגנילק םנּפָארטננער עטלַאק ,דמַאז ןוא ביוטש טזָאלב טניוו רעד

 .ןענארימ ןוא רעריטמרַאמ ןופ ּפעק עצלָאטש ףיוא

 ןרעווקס עקישיור ףיוא ןדלעה ענרענייטש
 .ןרעטש רענעביוהעג רעד ןייטש ,קילב סרעניז םעד רַאטש

 ,ןמירעג טָאה רעייפ ןיא ךייא ןופ רעוו
 ,ןטייק ןיא טדימשעג ןוא רעדנעל ןעמונעגנייא
 ,ןטילעג טָאה ןטייק ןיא ךייא ןופ רעוו ןוא
 .ןטייצ עלַא ןופ טיונ רעד ךרוד ךייא טקנעווש ןגער רעד
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 רע קיטש ריאמ
 1905 ןיא ןריובעג

 1920 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 גָא לי פ ע

 ,זיא ךלַאק רעפייוו יו סַאלב טציא ןיב ךיא
 .םַאלב ַא טניוו ןיא יו רעמיצ ךיא
 -- תוכלמ ידגב ןיא טצוּפרַאפ ךיז בָאה'כ
 : טַאהעג בָאה ךיא סָאװ עטסעב סָאד

 ,גוצנָא ןטפיירמשעג יולב-לקנוט ַא
 ,םַאמ טשינ ןוא קישַאר טשינ ,דמעה א
 -- גנוצנַאגרעד ַא יו --- ףוס םוצ ןוא
 .טַאװַארק-שטיפ-יבמַארקרעבַא ןַא

 הדקע רעד ףיוא ןוז סמהרבא

 ,ץלַאז ןּפױט א יו רַאטש ןנעלעגנ זיא

 ---עדייז רעצלָאטש ןיימ יוו טקנוּפ---ךיא ןוא

 .זדלַאה ןדלימ ןיימ ךייא רַאפ סיוא קערטש

 שיטנַאוװיװנָאב ןגָארטעג בָאה ךיא
 -- קרעט ַא יו לצימ עמיור סָאד
 ,שיטנַאמַאר קראטש ןענייז ןדלָאר יד
 .קרעוו סָאד זיא קיטרעוורעדנימ רָאנ

 ,רעדיזנפייז ַא ןעוועג ןיב ךיא
 ,סטניוװ-ןעיסָא םעד גנוי-רעפלעהַאב ַא
 רעדיל עניימ םעמדיוועג בָאה ךיא
 ,ץנירּפ-רענייגיצ ַא ןוא םולכ ַא

 -- קזוח ןעמעוו רַאפ ,טונ ןעמעוו רַאפ
 .גנוי-רעמיר רעד טכירקרַאפ ּפמוז ןיא
 ,קיזיול ןטעָאּפ טימ זיא טלעוו יד

 .גנורעטיברַאפ לופ ןוא לַאג לופ

 ןיא ןסעגרַאפ טלָאוװעג ךיא בָאה

 -- לֵאטש רעקידנעקניטש רעד -- טלעוו רעד

 ןעניסעיל וצ קעווַא ךיא ןיב

 ,לַאנרושז ןייז ןיא טקורדענ ךיז ןוא

 םירכח ענעבילקעגסיוא םימ
 טסַאל יד קיטומטונ ןנָארטעג

 -- םרח ןטכַארטענסױא ןַא ןופ
 ,טסַאּפעג דָארג רימ טָאה םרח רעד

 ,ןגיוושעג ךיא בָאה ןקינלָאר טימ
 ,טרימעקָאק ךיא בָאה ןױדנַאל םימ
 ןגיל םעד טריּפשעג ערעדנַא ייב
 .טרירעג ןיז ןופ ךימ טָאה בייל ינַאמ ןוא

 ,רעטיב ןזעוועג ןענרעּפלאה טימ

 ,ץרַאװש .י .י ןצ קימליגכיילג טינ

 רעטיר עפרַאש וצ טימ עזומ יד

 .ץרַאה ןיימ טשמייבענ טשינ לָאטנייק טָאה

 -- ןעיַאר ןדנואוו ןיוש גונעג ןייז לָאז
 .םג א רַאפ גנוטכיד יד גָאלק ךיא
 ןויזב זיא'ס --- ךיא יוװ טסייוו יז
 .םעַאּפ א ןייז גָאט וצ טנייה

 !ערערעזימ ,ָא : םיוא ךיא יירש טציא
 .טנעמַאל ןיימ קידנערַאפ ןוא

 ערעל יד יוװ ,קידייל טביילב ץרַאה ןיימ
 .טנעה עניימ ןופ ןכַאלפ עזַאר
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 39 רעקיטש ריאמ
 4 טו

 "ר עש על פ ןירַאמ ,

 .קירוצ ןוא ןיהַא םיינ ףיש עבלעז יד
 גרַאװנסע ןוא טכַארפ יז טריפ ןיהַא
 םוא ךיז טרעק יז ,ןשטמייד עקירעגנוה רַאפ
 קירמש יד ןרעמַאלק סָאװ ןדיי קיצכעז-ןוא-ןיינ טימ
 : םומש ןפַאנ ןוא גנַאל ןטרַאוװ ןוא
 .םומטעמוא ןזעוועג ןיוש ןענייז רימ
 .העש רעקידלזמ א ןוא רעטונג ַא ןיא ,ָאד רימ'עז טציא

 ,לָאמ קיצנאוצ ןיוש ןעזעג ךיא בָאה ףיש עבלעז יד
 זדנָארב ןטניורבעג ןופ ץכעלָאש יד
 ,לָאטש ןקידנצנַאלג ןפיוא רענרַאק טרעוו
 ךיוב ןטפיורשעגנייא ןיא טקניז ןעמיוק רעד
 .ךיוה רעד ןיא ןרַאּפש סָאװ ערעדנַא יד רַאֿפ ךיז טמעש ןוא
 ןטייק יד .ןטייצ סחנ ןופ ךָאנ הברוח ַא זיא סָאד
 םיטילּפ קיצכעז-וא-ןיינ יד יו ןצכערק
 סעטאמש ןוא סעכעבעב ןופ קעּפעג סָאד ןוא
 ,סעמַארג עטילנעצ רעטנוא דורב ןמרערטמרַאפ םימ טרָאװ

 ,לָאמ קיצנַאװצ ןיוש ןעזעג ךיא בָאה ףיש עבלעז יד
 ,לארשי ןוא הנח ,הקבר ,לסָאי :ןדיי עבלעז יד
 ןגיוא יד ןייא טּפמורש ךיור-ןעמיוק רעטכידעגנ
 .ינק יד זיב ךיא קניז יילב לסעק 8 ןיא ןוא
 ? יה ךיז טרעה סָאװ ?ָאד ןדיי ןעוט סָאװ --
 ; ביירש ןוא וצ ךיז רעה ךיא .טינ רעפטנע ךיא
 ,בייוו ןיימ ןופ ןעמַאנ רעד זיא עניירב ןוא שירעב זיא ןעמָאנ ןיימ --
 : עירָאטסיה ןיימ ריא טָאה רעטרעוו יירד-ייווצ ןיא
 .עירָאמַאמערק ןופ לעווש םייב טעוועטַארעג

 .תויוועה ןוא םעילגיפ ןכַאמ עטלַא יד .ןעלכיימש רעדניק יד
 .םעיינ רַאפ תויתוא יד םולב ןוא יילב ןיא ץלעמש ךיא
 .הדע עניילק ןוא ענעּפמורשעגנייא עבלעז יד ,ףיש עבלעז יד
 .עדייז רעד ,לקינייא סָאד :רעקיוה רעד טיורג עדייב ףיוא
 : םוטש ןפַאג ייז ,גנַאל ןטרַאװ ייז
 ,םומעמוא ןזעוועג ןיוש ןענייז רימ ---
 .העש רעקידלומ ַא ןוא רעטוג א ןיא ,ָאד רימ'עז טציא



 יק סווָאנארא רזעילא
 1906 ןיא ןריובעג
 עקירעמַא טכוזאב

 ק ר ָאי-וןינ

 (ייטרַאמ, ךוב ןופ טנעמגַארפ)

 ,ןדנוצעצ לקַאפ טימ ץעוטַאטס-טייהיירפ יד ןּפָאלעג ןגעקטנַא זיא םי ןשימרוטש ןופ

 .לגָאװ ןוא רעדנַאװ ןופ רעדורב ריא ףיוא-טמענ רעטסעווש ַא יו

 ;לגָאל א ןרערט ןופ -- ןייּפ ןוא רעצ לופ זיא ץרַאח ןייז

 . ? ןדנואוו יד ןלייה םיא ָאד רעצעמיא םעוו רשפא

 ,ןָאסדָאה םייב םי םעד ןופ גנוצ ַא יו ,זדלעפ רעקיזיר א

 ,ןזיר ענרענייטש ,עקנַאלש ,עכיוה ,ןרעיומ ןופ דלַאװ ַא

 -- םעמלַאּפ ןופ ןעמַאטש עטעקַאנ יד ןָאלקיצ ַא ךָאנ יו

 . . . ןסירעצ ןוא טקילפענּפָארַא ןעניורק ענעדנאראמש יד

 טרעמַאהעג זדלעפ םעד ןיא טכאנ יוװ גָאט ָאד ןבָאה'ס

 ,ןלַאפעג זיא ביוטש רעד ןעמעוו ףיוא ,ןטוּפיליל ןשטנעמ

 : טרעמַאלקעג ךיז ןייטש םוצ ןבָאה סָאװ ,רעצרעה יד טרענײטשרַאפ ןוא

 . . . ןלַאפעג זיא שטנעמ ַא זַא -- טקרעמַאב סע רעוו ןטלעז

 ,בלַאק ענעדלָאג ןייק טינ טסיג ןעמ -- טייצ יד ןטיבעג ךיז טָאה'ס

 טָאג םענעדלָאג םעד רַאפ טיוב'מ .רבדמ רעד ןיא לָאמַא יו

 : ןקירבַאפ עטּפמודרַאפ ,עטקיטשרַאפ ןיא -- תונברק-ןשטנעמ רַאפ תוחבזמ

 ! טָאטש עקיזיר ,עקיטכעמ ַא -- ןטַאנגַאמ-רעטסירּפ רַאפ המיכ א

 ,ֿפָאלַאג ןיא טגָאיעג קידנעטש ,ףָאלעג ןוא לייאעג ןיא ,שטנעמ רעד

 ,טיירדעג ,טמערוטשעג ,טרעכיוועג םיא ןיא עדאנרָאט א טלָאװ סע יו

 . . * ! פָאירָאה ,ּפָאירָאה ,ּפָאירָאה : טפַארק רעקיטכעמ ַא טימ טּפעלשעג

 ,טײרּפשעג ורמוא רעקיבייא ןיא -- ָאמַאניד ןוא דָאר יד יו ,םַאּפ רעד יוו

 .עדמערפ ַא ,טלעוו רעדנַא ןַא -- רעווקס סמייט ןוא יײודָארב ,טכַאניײב
 . . . עדנעגעל א םיוא ָאד טבעוו ןרעטש ןופ געוו-ךלימ עסייוו יד

 .טכַארּפ ןיא ןעלבירג ןוא ןעלביווש סטעראבאק ,סרעטַאעט ,םעּפַאק
 ? טכַאנןטימ זיא רעטציא זַא ,טכארטעגסיוא סע טָאה רעוו
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 84| | : יָקטווָאגארא רזצילא

 ,רעדניליצ ןוא קַארפ ןיא רענעמ ; דייז ןיא ןוא שוילּפ ןיא ןעיורפ

 !טםעילוהעג טלָאװ טלעוו עצנאנ יד יוו -- טהלודנרַאפ שיטמעטסעיאמ ןזיירּפש

 ,פָארא ןוא ףיורא ןלַאװק ןעמַארטש-ןךשטנעמ עקיטכיל

 . . . פָאק ןופ ןוא זדלאה ןופ ,רעגניפ ןופ ןרעמש יו ,ןטנַאילירב ןעינימ

 ,עצארּפ ןופ ןוא טלעג ןופ טלעוו יד .םולשב ןבעל ָאד ןטלעוו ייווצ
 ,םיונ ןוא רעגנוה ןופ טלעוו יד ,סוסקול ןוא גונעת ןופ טלעוו יד
 ,עיצַאנ ןייא רעקלעפ רעמרעדנוה ןופ ,ןסָאגעגנעמאזוצ עלַא
 . . . םױרטרַאּפ טפנוקוצ ןייז ןיא זיא ןוא ,ןגרָאמ םעד ןיא יירפ טקוק סָאװ

 טס עוו יק

 / ,ןסָאגַאב טכיל-ןוז טימ קיביײיא --- ַאדירָאלּפ ןופ גערב רעקימולב רעד

 . .. . ןבעגעגרעביא ךיז גנילירפ םוצ -- ןטייצ ריפ עלַא ןופ טָאה

 -- טוט ןוא טלעגרַאפ ,קיטסברַאה ,םיוב ןופ לטעלב ַא ואוו טלַאפ

 .םױרטרַאפ ןבעל ןקיבייא םוצ ,עיינ רעטנזיוט ףיוא ןעילב

 ,ךיוה'רד ןיא ןסיררַאפ ןקָאל יד טימ ,עטיישרַאפ ,עגנוי סעמלַאּפ

 ,עדלימ ןעלדָאנ טימ ןטעלנ סָאװ ,סענסאס עקיצײלּפ-טיירב ןצייר

 ,ןגיובעג ,עליטש םינקז -- רעמייב ענאטאלּפ ייז ןבענ ןוא

 . . . עטליהרַאפ םיתילמ ןיא תודיחיב ללּפתמ ןענייז

 ,סעיליל עטמולחראפ ,עסַאלב ןוא ,עטניצ-רעייפ ןלעוואלק

 ,סעזָאמימ עטמיורטראפ-חנבל ,טרוכישרַאפ ןוז ןופ ןלָאידאלג

 ,ןענַאּפילוט ענעדלָאגניג ,ןזיור עטילגעצ-חעיקש

 . . . ןענאטנָאפ-תוחיר טימ ןנָאלש -- ןעמעטנאזירכ עכעלרעה|

 ,םערָא רעקיזיר ,רעקיטכעמ א ,ןליימ רעקילדנעצ ןופ גערב ַא
 .םורד םעד וצ טנַאה עכעלטניירפ א ןופצ רעד טָאה טקערטשעגסיוא
 ,ףלאג רעד טשוק ברעמ ןופ ,קיטנַאלטַא רעד טשוק חרזמ ןופ
 . . . ףלָאװ רעד םי ןופ טרעיול סעשזאילּפ עקינוז יד רעביא ןוא

 םי ןופ עוונאק רעיולב-ןירג ףיוא טפעהעג לזדניא ןַא לזדניא
 ; טיירּפשעג רעסַאװ ןיא געוו ַא -- ןיד למעדעפ ןקניאיורג ַא טימ
 ,םיוא טסקַאוו רבדמ-רעסַאוו ןופ סיזַאָא ןַא טרָאד ןוא ָאד
 . . . זיולב ערעמיכ ַא זיא'ס --- ןגיוא ענייד ןיײלַא טינ טסביולנ

 ,טסעוו יק -- םיורג יד לנָאנ ַא -- רעגניפ ץיּפש םייב ןוא

 ,ןפָאלטנַא ןעיליטינא יד ןופ ,ןרָאװעגנ טעשזדנַאלברַאפ טלָאװ יז יו

 -- ןופצ ןופ ךעלטעטש יד ןיא יו ,ןבעל ןופ ָאד סלוּפ רעד טינ טנַאלש סע

 -- -- -- ...ןֿפָאלשרַאפ ,טמולחרַאפ קיבייא ,ךעלעמַאּפ ,ןסאלעג ,קיאור



 ץַאק עקניעמ
 1906 ןיא ןריובעג

 1920 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קירבַאּפ-רייז ןיא עטַאט רעד
 ,ןגָאטרַאפ עמסנעש יד טגָארט דוד-שריח עטַאט רע 1
 ; קירבַאפ-דייז רעקיטכַאנ-קיבייא ןיא
 ןגָאירַאפ וצ לָאמ ןייא טימ טשינ עקידחריבע געט ליפ ױזַא
 .קירב יד תווצמ ןופ -- ןדע-ןנ םוצ זיא טיירג טשינ ךָאנ ןוא

 ,קירבַאפ-דייז רעקימכאנ-קיבייא ןיא דוד-עשריה עטַאט רעד

 ,טמערופעג ברַאֿפ ןוא ךיור ןופ יו

 -- טרעלקענסיוא רעמיורט ַא ,טסימעכלַא ןַא טלָאװ םיא יו

 ,ןדָאב וצ ברַאפ ךעלעכייט ןיא דייז םעד קיביײיא

 --- ,םנגיובנגער עקידנכרָאש ןיא ןרעוו לגלוגמ דייז רעד לָאז עס

 : דימ ןוא רַאד ןוא ךיוה טנַאּפש

 ; טניואוועג רעטניוו רעד טלָאװ ָאד יו ,עקיטסָארפ םירדח ךרוד
 ,עסייה םירדח ךרוד

 ,ןטָארבעג ךיז ןרעמוז ענייז עלַא ןטלָאװ טרָאד יו
 | ,ןליד עקידנציילפ יד ךרוד לווימש ערעווש יד טימ
 ; ןּפמוז עטכידעג ךרוד טעשזדָארב סָאװ ,רענלעז רעדימ ַא יו רע זיא
 ,ןליּפש ץעניב א ףיוא טלָאװ רע יו : ךוטרַאפ-עמוג ןשיטנַאגיג ןיא
 .ןברַאפ ענדעשז טימ דייז םעד טעמרָאק סָאװ ,רעכוק ןטכַארטעגסױא ןַא

 ,קירבאפ-דייז רעקיטכַאנ-קיבייא ןיא ,דוד-עשריח עטַאמ רעד
 : דלַאװ ןשיטסַאטנַאפ ַא -- סיוא טמיורט
 .ןדָאלאב געט ענייז טימ רָאנ ,רעטעלב טימ טשינ -- רעמייב יד
 ,ראנ רעקידנצלירג א -- םיוב רעליוה רעדעי
 ,דלַאװג םעד קירבַאפ ןופ סיוא םיירש
 ,ןדָאלּפ ןופ ןוא קינָאה ןופ ,םעקנישזַאר ןופ --- םיוב רעלופ רעדעי
 ,רַאה ןדמערפ ַא וצ טרעטעלק
 .טנעקרעד טשינ רעּפַאשַאב ןייז םלָאװ רע יוו

 ,יײלרעלַא לנייפ ןופ טשינ -- רע טעז דלַאװ ןיא ןוא

 .טרעצנַאק-ןברַאפ ַא -- דייז ןקידנעילפ ןופ רָאנ
 .ןרידָאלּפַא ,רעביור עשיניצ יוװ ,ןענישַאמ יד
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 .ייוו-מוט --- דייז רעדעי ןוא
 ,ןגיוא עקימַאס טָאה ,ןייצ טָאה דייז רעלעדייא
 ןריחעג עדימ יד --- קסיּפךעגנַאלש א טָאה
 .ןגיוז וצ

 לא א

 .גָאט א קעווַא

 ,םיור םענעלָאמש טימ ,טניוו ןקידנעלכרָאכ טימ גָאט א

 ,לוד ןענישַאמ-דייז ןופ יירשעג טימ

 .טרעױמרַאפ טנעוו ןופ ןכיוה יד ןיא --- למיה ןייז

 .ןזָאלעג דייז ןופ דנעלב ןיא ,ן'העש עלעה יד

 .ןזָארג ןופ ןוא ןרעמש ןופ ,ןלַאגיטכַאנ ןופ ןרילָאק טימ דייז

 ,ןעגנַאגרַאפ ףונ ןטעװערָאהרַאפ ןייז ןיא ,ןוז עקיפייווש ַא

 -- םרעיורט ןוא רעדָא ןדעי ןיא דניצא זייב טגיל

 .םענעשָאלרַאֿפ םעד ןבעל ריא ףיוא

 ,ךיק רעקַאמשעג רעד ןיא ענַאדַאב
 ,סענַאּפעצרַאמ עטכַארטענוצ ןופ ןע'מעט טנזיוט טימ טקעמש

 .רעק ןדעי ריא ןיא טלקניפ הירב יד

 .ןגָאװצענ-שירפ -- עלקוק ענענעטאש יד

 :ןענַאפ ענעטָארעג ןופ סעומש ןקידנדיז םעד טרעה יז

 ,לוב-לוב-לוב -- ךעלדיינק ענעבלוב ןהנעט'ס

 -- ןיײלַא ךיז ןעייק רימ ,טונ ױזַא ןענייז רימ

 : ןייוועגנ ןקידחיחמ טימ ןזדניל עזייב יד ןרעפטנע

 ; לופ ןוישע טימ ןענייז רימ ,ןיל-ןיל-ןיל

 ,ךעלקירוב עקינייוו ,ערעיוז-םיז ךיז ןעלטיור'פ ןוא

 .ןגָאז וצ טרָאװ א ךיז ןעמעש

 .ןענַאטשעג דָאס ןקידנגניז ַא ןיא טלָאװ רע יו ,שימ רעטיירגעג רעד
 .הכלמ א -- ענַאדַאב ןוא ךלמ ַא -- דוד-עשריה זיא טנוװָא ןדעי
 : רעדניק ענייש יד -- ץנַארק א ןיא ,םורַא
 ,עקנילע רעיינ רעד ןוא עקמולב ,עקטנעמ ,עקרעב
 ןענַאטשרַאפ טשינ ןיוש ךעלהשעמ ןופ םיורט םעד טָאה סָאװ
 .רעדנואוו רעביא רעדנואוו רעד --- קעשילַאכימ ןופ םיא זיא דמערפ ןוא

 קעווא ערעשטעוו ןופ העש יד דיירפ עטנוזעג ַא טגָארט'פ ןעוו
 ,טלעווק ץרַאה סָאד רענעפַאגעגנָא םייקטַאז טימ ןוא
 טרָא רעקידייל סעקניפיעי טגָאנ
 .טלעפ תורימז יד וצ עקסיעי -- ןטַאט םעד ןוא
 .טרָאװ עטסקירעיורמ סָאד טמוטש ןפיל סענַאדַאב ףיוא



 |יר בָאס בייל
 1907 ןיא ןריובעג |

 1921 ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג
 1945 ,ץרעמ ןט10 םעד ןברָאטשעג

 טָאטש ןיא טסברַאה

 טכַאנ עקיטסברַא|

 שובלמ ןקיכעּפ ריא טָאה

 ; נערברַאפ ןיוש טָאטש טייז רענעי ןופ ץענרע

 גָאטרַאפ רעליופ א ךיז טרַאש

 ןסַאג רעביא

 .טנעוו עטלּפענרַאפ ןעיורג ןופ סיוא טבעוו ןוא

 גָאטראפ ןעיורנ ןיא

 ןגער רעקיטסברַאה ַא טָאה

 טנלע םעד ןביוש ןוא רעכעד ףיוא

 ,טנייוװַאב

 ,טנשקערַאפ רָאנ ,םוטש ןוא

 ןגיוא עקיטולב טימ

 רעננוה טָאה

 .טניילעצ ןלעווש ףיוא שימייה ךיז

 אזַא רעזייב א ןיא העש ַא ןיא בָאה'כ
 עטילגעצ סעטנערּפ יוו
 ,ןפיוקרַאפ וצ טנעה יד ןגָארטעג
 אזַא רעזייב א ןיא העש א ןיא טזָאלעג ךיז בָאה'כ
 | ךיז ןופ ץעגרע
 .ןפױלטנַא ורמוא ןיימ ןיא

 סעלדַאּפ עטשוּפערַאפ עטעפ ףיוא ןעָארק יו

 רעליימ ענעּפָא טימ

 - ; ןןגיוא עקיריג ןוא

 ןעזעג םנטָאש עטרעקיוהעצ ךיא בָאה

 .ןגיובעג לַאפּפָא ןופ רעסעפ רעביא

 ברָאה א יו רעווש טָאה

 רעיורט רעד ןגיובעג ךימ
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 ; רעדילג יד טרעווילנעג רימ ןייּפ ןופ ןבָאה'ס ןוא

 ןרימ עמלניררַאפ ןיא טּפַאלקעג ןקירבַאפ ןיא בָאח'כ

 ,האנש רעטעטיובעצ טימ ּפערט רעביא טּפעלשענ ןוא

 ָאד קרַאּפ ןיא ךיא ץיז טציא

 ,רעווילג ןוא

 ; -- ןייצ יד ןופ טירט טימ ןּפיל עניימ זופ ןוא

 רעטצנעפ ַא

 ,שיילפ טימ ןוא טיורב טימ טריצַאב

 טכַארט'כ

 . . . ןייטש ןקיציּפש ,ןפרַאש ַא ןופ
130 

 וינעווע קרַאּפ
 רעטצנעפ יד ןיא ןעמולב ָאד עזרעד ךיא זֹא
 ,ןראצייווש ענעגױצעגנָא ןריט יד ייב ןוא
 דליוו ױזַא ךיז םולב ןיימ רימ ןיא טכָאקעצ
 .ןגראוורעד ןצעמע ָאד רימ ךיז טסולג'ס ןוא

 רעגנוה רעד םורַא טצנַאט'ס ואוו ,ךעלסעג ןופ םוק'כ
 ,סנעמיוק-ןקירבַאפ ןופ ךיור א םוא טעשזדנָאלב'פ ןוא
 ןרימ ןבעל ןראצייווש טינ ןכַאוו'ס ואוו
 ,תומולח יד ןיא רָאנ ןעמ טעז ןעמולב ןוא

 ,ךעלטניה ןוא ץעק רעדניק יו ןעמ טעװַאכ ָאד
 ; ןריצ ןיא ייז ןעמ טלַאה טעמַאס ןוא דלָאנ טימ
 רעסַאװ עטרימופרַאּפ ןיא ייז ןעמ םדָאב םנגרָאמירפ יד ןיא
 .ןריצַאּפש ייז רענטרעג יד ןיא ןריפ ןטסניד ןוא

 רעדניק ךיז ןרעגלַאװ רענענעוו-טסַאל רעטנוא ,ךעלסעג עניימ ןיא

 ,רענניפ עקידרענייב ענייז ףיוא טיוט רעד ייז טעליס'פ ןוא

 ןגָאר יד ףיוא רעלמטעב ןעייטש ךעלסעג עניימ ןיא

 .רעננוה רעייז סינעּפ רַאפ סיוא ןעיָאװ ןוא

 רעמרַאפ רעד ןַאשוד

 ,טנעה סנַאשזד ןרעטיצ ןביוהעגנָא ןבָאה'פ זַא
 -- ,טרערטעצ ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז ןוא
 טצעזעג ךיז ןליוק עּפוק א ףיוא רעלעק ןיא ןאשזד טָאה
 .טרעלקראפ ךיז ןבעל ןטלא ןייז ןופ ןוא

 ,טכארבעג רעהַא םָאט םיא טָאה רעדלעפ-לווַאב רעניײלַארַאק ןופ : טקנעדעג רע
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 ,רעבייל יד טעװעטַאקעג גנוי ןוא טלַא ןשטייב טימ טָאה'מ ואוו ,ףרָאד םענעי ןופ
 טנערברַאפ ףרָאד ןטימ ןיא טרָאד ןטַאט ןייז טָאה'מ ואוו
 .רעבייוו עגנוי יד ןוא ךעלדיימ יד טגיילעצ זיוה ןדעי ןיא טָאה'מ ןוא
 רע טָאה טנעה ערַאד ענייז ףיוא ! םָאט רעטוג ,רעטלַא ,ָא --
 ;טכַארבעג דלַאװ םעניא טלָאמעד ןענַאשזד םעניילק םעד
 ןכָארקעג ךיוב ןפיוא םירעוו יוו ייז ןענייז טכַאנייב
 .טראװעג טיוט ןפיוא סערָאנ ןיא ייז ןבָאה גָאטייב
 -- טרעדנַאװעג טעטש רעביא רעלטעב יוװ ןעמ טָאה ךָאנרעד
 ,טיוט ןלַאפעג נעוװ ןטימ ןיא דרעפ א יוװ זיא םָאמ זיב
 טפיוקראפ ענייז טנעה עננוי יד ןַאשזד טָאה
 ,טיורב לקיטש ןקורט ַא ןוא רעלעק ןיא טעב ענדורב א רַאפ
 ,ןַאמ רעטלַא ןַא ןַאשזד ןיוש זיא רעטציא

 ; טנעה יד קינהּפכינ א ייב יוו םיא ייב ןרעטמיצ'ס ןוא
 טעב ןייז ייב סנּפָאקוצ םָאט טעיָאװ םולח ןיא טכאנ עדעי
 . . . טנערבעג טָאה עטַאמ ןייז ואוו ,רעייפ ןפיוא םיא םזייוו ןוא

 ןישוד

 ,ןקירבַאפ ערעטצניפ ןיא טײזרַאפ געט עריא םָאה ןישזד
 / ;ןסָאגַאב יז ןרערט טימ ןעמולב ןמייב יו ןוא
 ןרָאי עקידנענייוו ענױזַא ףיוא רעטציא ןעייג
 .ןעיסָא ןיא רעצ רעייז רעדלעפ עליוה יוו ןייּפ ריא סיוא ןענייוו ןוא
 טאא א מאא ימאמאאאא יאהו יא יא א יא עי עא יא 0 יע א אמא

 ,ןקירבַאפ ענרעניימש ןופ טנעוו עיורג ןבָאה'ס
 ,טמעלקרַאפ בייל שלדיימ ריא ענרעזייא ןעגנאווצ טימ יו
 ןענישַאמ ענעלָאטש ןופ רעדער עטניוועצ ןוא
 .טנעה עריא ןיא ןסיבעגנייא ךיז ןייצ טימ יוװ ןבָאה
 ,ןגיובענסיוא ןוא טלַא טציא ןישזד ןיוש זיא
 ; טריצַאב ּפָאק ריא ןיוש זיא רָאה עיורג טימ
 ,רעדילנ יד ריא ןכעטש סרעפעמ עפרַאש יו
 ,טכיל סַאד ריא ןגיוא יד ןופ ךיז טשעל'פ ןוא
 ןקירבַאפ ןופ ןריט ערעווש יד זַא ,טסייוו ןישזד

 -- ,ריא רַאפ ךיז ןקַאהרַאפ דלַאב ןלעוו
 לגענ עטפרַאשעגנָא עגנַאל טימ טיונ יד טעוו
 .ריא רעביא רעלדָא רעקירעגנוה ַא יו ןבעווש
 רעּפרעק ןדימ ריא ןעור טנייל ןישזד ןעוו ,טכַאנייב ןוא
 ; םָאנ ןטנַאקַאבמוא ריא ייב יז טעב
 ,ןָאטנָא טינ ריא עציילפ רעד ףיוא עברָאט ַא לָאז רע

 .םאּפש וצ ּפָאק ןעיורג ריא ןכַאמ טינ לָאז רע



 |רעטש םולש
 1907 ןיא ןריובעג

 1927 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 םָאט רע דורב

 .םָאט רעדורב רעצרַאווש ,רעטוג

 ,םָאל ןייד ףיוא טנעלעגנָא

 דָאר ןקינוז ןופ ילנפיוא ןיא וטסגניז

 ,דָאנג קיטכיל ןוא םיורג סטָאנ ןגעוו

 ןדנאר-חרזמ עקימַאלּפ
 .ןדמאז עקיצלַאז ,ענענייא יד ןענערב
 דלעפ ןדמערפ ןופ ץרַאה ףיוא רָאנ
 ץרַאװש ןוא םיירב ,סיורג
 .ןעמַארטש-רעסַאו עטשטנעבעג ןעמיווש
 ןמרַאג לקימש רעגָאמ ןנייא ןייד --- ןוא
 ,ןעמָאצ טימ ןפרָאוװרַאפ
 .ןטָארד טימ ןגיוצרַאפ

 טרעקעגרעביא-שירפ ןטייב יד ףיוא ןוא
 ,טשטנעב ןוא לבלעווש א טעּפיה

 ,דרע עקיטכייפ ,ענעבָארגעגפױא יד וצ יו
 ןוא טביירט ןוא טלעש רַאה דעד שטָאכ ןוא
 בָאב ןוא לפָאטרַאק ןופ

 ,בייל סָאד טרעגנָאמ

 ןרָאי עקידהענכה ענייד

 ןדעי רַאֿפ ןביול ןוא ןעמיר

 ןדעי רַאפ ,ּפָאנס ןטלייצעגוצ

 ,ּפָארט-רעפַאװ ןרָאלק

 .םעּפש ןוא טמעשרַאפ ראה רעד

 םעלנ ןוא טמעק טניוו רעד יבַא

 לָאװ קירָאה ,עקיזיורק סָאד

 ,ּפָאק םענרעבליז ןפיוא

 ,ןניומס-ייה יד ןשיווצ --- וד ןוא

 ,לָאמ ןשיפרָאד ,ןטלמירדרַאפ ןיא

 ןגיוא עמורפ טימ טסלניּפש

 טצנאלג סָאװ ,למיה ןקימַאלּפ ןיא

 ,לָאמש רעטּפרַאשענ יוו ,טצילב ןוא

 ,םָאמ רעדורב רעטושּפ ,רעטוג

 .ױט-ןּפָארמ א ביוש-למיה רעד ןופ

 טעב םיליהת ןייד

 .יורטש רעקיטשרָאד רעד רַאפ

 ,טקנַאצ ןבעל ןייד ןעוו ,דניצַא ןוא

 טקנַאד ןוא טהליפת ץרַאח ןייד

 ,טרעהרעד טָאה סָאװ ,טָאג

 : טרעשַאב ריד רעטלע רעד ףיוא ןוא

 ,לבלעק ַא ןוא וק א

 /  .דרעפ ַא ןוא לַאטש ַא

  ,םָאט רעדורב רעטושּפ ,רעטוג

 ,ןייּפ יד ךיז ןיא ןייא םסּפַאז

 ,םָאוװוש רעד רעסַאװ יו

 ןניובעג-קידהענכה טפדער

 ןיא קערש רעקידלטניּפ טימ

 .ןגיוא ענעטעמאס ענייד

 דלַאװ ןיא טייקליטש יד .טכַאנרַאפ

 .רעמעלב ןוא רעמייב ןשיווצ םרעטעלק

 ,טלעװקעגנָא טייקרעטיול םימ וד ןוא

 לעווש רעד ףיוא טסציז

 ןוא לבימטש טרעקיוהעג ,םערָא ןייד ןופ

 רעטרעוו יד םורפ טסעשטּפעש

 - .לביב רעטשטיינקעצ ,רעטלַא רעד ןופ

 ןענױלּפ יד ריד ןענייז ביל
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 טרָאד ןיוש טסנַאּפש ,ןענכ ןופ

 .ןַאּפש ןוא געטש ןדעי ףיוא

 ןטלעצעג עקידרבדמ ,עפייוו רעביא

 ,ערָאלק ןעיצ ןוא ןלעה
 .ןעירפרעדניא עקידהוולש

 ? למיוועג סָאד עדערעשט רעד ןופ טסרעה

 -- זָאל רעקידלניּפש ,רענעפילשעג

 .למיה רעקידמינורב ,רעפימ סמהרבא רעטָאפ

 זָארגעשַאּפ ןשטנעבעג ןייז ףיוא

 ןעינק ןוא ןעייק
 .ןעיק עטקעלפעג ,עטעפ ענייז

 .טלעװקעגנַא רעיורמ טימ טכאנראפ רעד
 לעווש רעדימ ןייד ףיוא וד ןוא
 ןגױזעגנָא טייקימכרָאפ רעמורפ טימ
 םימ טסלטניּפ ןוא טסלמרומ

 ןרעטש םולש

 .ןגיױא ענעקָארשרעד ,עקידהענכה
 ,םָאט רעדורב רעטונג
 טשינ ךיז רעמ רענלַאװ
 ,ןביוטש ןיא
 ןיא טיירמש ןוא ףיוא יימש
 | .ןביולג ןפיט
 ןַאּפש ןוא ,ףיוא יימש
 דנַאל ןייד ,דרע ןייד

 טיירב ןוא סיורג
 ,דנַאר וצ דנַאר ןופ
 ,םָאמ רעדורב רעמטוג
 ךערבעצ ,ךָארבעצ
 ,םָאל ןוא רָאי
 רעדינ רעד ןופ ףיוא גייטש
 םיאיבנ טימ גניז ןוא
 ,רעדיל עקידנרָאצ יד

 ןיע פ םָאט

 .א

 טלַאק ןוא קידרעבליז טלעה למיה רעד
 ,טלעצעג ןקירעגנוה ןדעי ףיוא
 .טלַאּפש ןקינייטש ןדעי ףיוא

 ןייּפ רעד טנייוו רעגַאל ןיא

 .םעריל עקידנעקנעב ןופ

 ךיימ ןפיוא הנבל
 .סעריוו ענרעבליז ףיוא טמיווש

 מנעה עטקידנואוועצ

 טנעוו עסַאנ יד ןבָאש

 ,ןבָארג ןקימייל ,ןטלַאק ןופ

 ןקיטמסָאר ןסקיב ףיוא

 .ןקיטש עקידרעסעמ יד

 תורוש-ןטַאדלָאפ עטרעגלַאוװעצ

 ,ןקילב עקירעגנוה ,עננערטש טימ ןכעטש

 ,םעּפש עפימ

 ,טערב ןמראה ןפיוא ןיעּפ םָאמ

 טיונק ןטגָאנעגסיױא ןופ ןייש םייב

 טכַאנ רעד ןיא טרעטַאלפ

 ,רעטרעוו עקימַאלפ יד רעכביא

 םױר-ןנרָאמ ןופ טכיל ןיא ןפור סָאװ

 .טכַאלש רעלופמור ,רעטצעל רעד וצ

 .תורוצ עקיכעלב ,עטרַאה טימ
 ןפרָאװרַאפ געוװ רעד
 ,ןפרָאט טימ ,קעז-דמַאז טימ
 ,ןטַאשעצ קידרעכליז ךיימ ןפיוא ןרעטש
 לניּפש-רעסַאװ ןפיוא ןעמיווש

 ,ןטָאש ןקידרעייפ א ןיא



 .ןרעטש סולש

 רעיורמ רעקידחנבל
 ,סקיב םענעכָארבעצ ףיוא
 .גנַאטש ןטרעװַאשזרַאפ ףיוא
 טעיַאו רעיול ףיוא ףלָאװ .רעד
 .גנַאג ןקירעגנוה ןיא טצילב ןוא
 קולש רעסייה ,רעקיטולב
 .ליומ ןשיפלָאװ ןיא טנערב

 טקוצרַאפ ןוא טגנילש טכַאנ
 .ליורג םענעגייא ןיא טרעמָאי ןוא
 םירט עפרַאש
 .תויח עדליוו ןופ
 ףלעוו ןופ םורבעג ַא
 .סעייטס ןוא
 ,רעברַאּפש רעד ,לגיופ רעד
 . ָארק יד ןוא רעלדָא רעד
 ןעמורב ןוא ןעמיווש
 .ַאלב רעקיטכַאנ ,רעכיוה רעד ןיא

 ,םעּפש עפיט
 טערב ןטרַאה ןפיוא ןיעּפ םַאמ
 טיונק ןטנָאנעגסיױא ןופ ןייש םייב
 טכאנ רעד ןיא טרעטַאלּפ
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 ' ןבָארג ןקימייל ןרעביא ןוא
 .,ןבָאר ןוא לגילפ ןופ ּפַאלקעג א

 - ןגָאלש ןלָאז למיה ןופ יו
 .לניצ עקידרעייפ
 .טעּפש רעפיט ןיא טרעמַאלּפ ןיעּפ םָאט

 ..טערב ןטרַאה ףיוא םרעקַאלּפ הדירמ

 /' :טלַאש ןוא טרענוד לוק קידנּפור

 !לוע ןוא ךָאי ןופ סיוא ךיז ןַאּפש ,קלָאפ
 - .  ,לאנק ןוא טונק טימ טמוק שנונ

 .  טמענ ןוא דרע יד טרעצרַאפ
 .דרעפ עטצעל סָאד לַאטש ןופ וצ

 סױרַא טרעטמעלק ,רעדירב

 + ,לָאש רעקיּפמוז רעד ןופ|
 ,,םיורש ןסייה םימ טרעטעמש ןוא
 | לָאטש ןפרַאש טימ
 + רעזדנוא ןופ רעטלעוועג םעד
 .לָאמ ןטשטנעבעג ,ןירג

 .ד

 -,רעטעלב עקימַאלּפ רעביא
 טױר-ןגרָאמ .ןופ טכיל ןיא ןפור סָאװ
 - .טכַאלש רעלופמור ,רעטצעל רעד וצ

 רעטסָאפ .ייק ןפיטס רעגניז רעד

 רעדמעה עקיכָאמ יד ןיא
 ןעמערַאוו ןירג ןוא קיאיומ

 .ןיגַאב ןקימַאלפ ןיא רענייטש יד ךיז

 דנַאר םענעדנוצעגנַא ,ןקידלַאו םייב

 רעטזָאלראפ ןוא רעדמערפ ַא טנַאּפש

 רעגניז רעטלגַאװרַאפ רעד

 .רעטסָאּפ .ייק ןפיטס

 טצילב געוו-דייש םייב

 .ץיירק םענרעצליה ַא ףיוא לסוזעי א

 גערב-ןקיכייט ןפיוא

 טיונק עקינוז יד טמַאלפ

 ,טנוה ןטַאלדוק םעד טירב ןוא

 .םױלּפ ןטליופעצ םייב טינק סָאװ

 ,רעכיוה רעד טכרָאש סע

 .ץיייוו רעקיכעטש

 טכרָאה טייקלימש יד

 טפַאשקנעב יד טציילפ ןוא

 .טימעג ןקידנצכעל ןייז ןיא

 רעטסָאפ .ייק ןפיטס

 רעטזָאלרַאפ ַא ,רעקירעיורמ א
 גנַאגלגָאװ םענעפרָאװרַאפ ,ןטייוו ןופ טביומש

 ,דנילב ןוא ףַאלש זיא סָאװ ,ָאשזד ןטלַא םוצ ןוא



 .גנאזעג עטצעל סָאד דניצַא טפַאשַאב רע

 ןעשטשאל רעזערג יד
 .ןיד ןוא ךייוו
 טליוהרַאפ ךייט רעד
 .ןיּפשעג ןקידלּפענ ןיא
 - קידייל ,טלַארּפעגּפױא
 .לַאטש יד
 ףימ רעלעקנוט רעד ןיא
 ,לַארמש רענעדלָאג ַא טלּפַאצ
 .לרעטסיולק סָאד
 .טגנילק ןוא טצילב
 טגניז רעטסָאּפ .ייק ןפימס
 ,ָאשוד קעלב דלָא וצ
 .ַארג ןוא טלַא זיא סָאװ
 טירב טירמ עדימ ענייז
 רעקַאלפ רענעדלָאג רעד
 ,ןביוש עשיפרָאד ףיוא
 | .ןצענ ןרערמ ענייז
 .ןביומש עקידמַאז ,עקידנעילג יד
 ףיוא ןכיור עקידלּפענ
 .םירּפשעגסױא ןציּפש-ןזדלעפ
 ןכיוה עקיגרעב יד ןופ לגיופ רעדליוו א
 ןטלמירדרַאפ םעד םקערש ןוא םיירש
 | .טייק רעד ףיוא טנוה
 רעמסָאּפ .ייק ןפיטס
 .ָאשזד קעלב דלָא וצ טגניז
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 ןרעטש םולש

 לגיצ ןופ למענורב ןפיוא

 -ָארק ַא טעקַארק
 לבימש סרעגענ םעד
 .ןיּפשענ ןקידנרָאד ןיא
 טלגיּפש לפרעד סָאד
 ןיא טמיווש ןוא ךיז
 .ןירג ןקיכיימ-ףיט
 .ןעננילק ןעמָאצ עקיטַארד
 טפור רעטסָאפ .ק ןפיטס
 .ןוא ןעמָאנ סָאשזד קעלב דלָא
 .ןעגניז הליפת עטצעל יד םרעה
 ןגיובעג רענענ ַא

 םָאל ַא רעביא
 םייב ךיז טמלצ

 .םָאצךןטרָאג
 םיוא טקערטש םיוב ַא
 ,טנעה-ןגייווצ עקידרעטיצ יד

 ןעגניז ןוא ןדנעלב םע
 : טנעוו-למיה עקימַאלּפ יד
 ,"וָאשזד קעלב דלָא;
 .ָארנ ןוא טלַא ןיב ךיא

 ןרעסאו יד ,רעה
 .ןעמַָארטש ןוא ןעמיוש
 "יקָאטנעק דלָא, וצ ןיב ךיא
 .ןעמוקעגקירוצ רעדיוו



 לו ס .א .מ
 1908 ןיא ןריובעג

 1923 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 - טירטס דרַאשטרָא

 ,טירטס דרַאשטרֹוא

 ,סַאג-האיצמ

 -- ,ןֿטעהנַאמ ןופ לזדניא ףיוא

 סַאװקילּפע ןופ ריד ייב טגירק ןעמ

 ,ןטעשזדנַאמ ןופ ךעלּפענק זיב

 הניחת רעטכבלענרַאפ-טלַא ןַא ןופ

 ,ןטק-תילט םעיינ ַא זיב

 ענישזורּפס-רענייז א ןופ

 ,סנמַָארבעג א לזדנעג ַא זיב

 -- ,טירמס דרַאשטרָא
 ךיד ןפור טלָאוװ'כ
 -- ,"לדנעמ םחנמ סַאנ,

 ,טנַאה רעד ןיא ינעּפ ַא טסטלַאה וד

 ,לדנער א זיא םע ,טסניימ ןוא

 דניקרעטסעוושעג -- דילנ ַא טסיב וד
 ,עשרַאװ ןופ סעקוואולאוו יד
 ,םניוו טימ סנייאצלַא ךָאנ טסלדנַאה וד
 ,ןשרַאק זיא'ס ןעוו וליפא

 סעלעביצ זיא'ס ןעוו וליפא
 | .ןעמיולפ ןוא ךעלכעטער ןוא
 ,זיולב סעילּפָאטרַאק ךיז ןכָאק סע
 -- ,ןעמיוק ןופ ךיור ַא טצעז'ס רָאנ

 רָאנ סעקשטַאק ןטלָאוװ'ס יו ױזַא
 ,ןמָארבעג ךיז ןוויוא ןיא
 -- טָא ,םע זיא ֹטָא :ריד ךיז טכַאד סע
 .ןטָאש 8 זיא'ס -- טינרָאג זיא'ס

 ,לטרַאקשוּפ םייב דיי ַא םיימש טָא
 טעוװַאהרַאפ ןוא טעיימשרַאפ
 שינעלייא ןיא --- ךיג ףיוא טּפוז ןוא
 .עווַאק לּפעמ עסייה סָאד

 רַאֿפרעד טביירט ןוא טלָארדעגנָא זיא 'ר
 .לּפעט ןופ שזַא ץרַאּפ יד
 ,ןאגעגייבראפ זיא הנוק ַא ?זיא סָאװ
 .לּפע ןא ןָאטעג ּפַאט א

 ,טָא ,סע זיא טָא --- רע טָאה טניימעג
 ,לקינ 8 ןיוש רע טזייל םָא
 ּפַאמ םייב טביילב סע -- טשרע
 םיוא ךיז טזָאל'ס ןוא
 .ןקילג יד ןופ םעדיוכ ַא

 ,טירטס .דרַאשטרַא
 - ףיד ןפור טלָאוװ'כ
 - -- ,"לדנעמ םחנמ סַאג;
 טנַאה רעד ןיא ינעּפ ַא טסלַאה וד
 ,לדנער א זיא םע ,טסניימ ןוא
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 יניקעמ יליוו

 ; יגקעמ ,קידלושמוא ןוא גנוי-טסיב וד
 -- טלַא ןוא קידלוש ןענייז ןרַאה;םורד יד ,ייז ןוא
 .ף"פ ןרָאי טימ טינ

 ,ריד ןגעק טסולי-דרָאמ ןוא דניז טימ רָאנ
 --- וד יוװ ענױזַא ןוא
 ,ןרַאּפשרַאפ ייז ןענַאק ,ינ'קעמ ,ךיד

 ,ןרָאצ ןייד טינ רָאנ
 -.ור 'יד ףָאלש רעייז ןופ טביור סָאװ

 ןטלַאהַאב טייהרעליטש ךיד טלָאװעג ןבָאה ייז
 יּפיסיסימ ןיא לעצ-עמרוט ַא ןיא
 ץענ-ןטױט ַא ריד רַאפ ןבעווסיוא ןוא

 - ,םעגר עגנַאל-תולג ענייד ןופ =
 ,ןּפיל ענייד ףיוא טסגנַא םעד ןופ

 ; ףָאלש רעייז רַאּפ ור יד יז ןגיוז =
 ןטלַאק א גָאמרַאפ ַא ןיא ןוא

 - ,בייל ןטנערברַאפ ןייד ןופ לַאמס םייב ןעמערַאװ ךיז
 ,בייוו ןוא דניק ןלייצרעד ןוא ןייג םייהַא ךָאנרעד ןוא !

 םורד ןופ עירָאלג יד זַא

 ,יסענעט ןוא עינישזדריוו ,עמַאבַאלַא וצ זיױלב טינ טרעהעג

 ןזיװַאב טַאט-ןדלעה .א ךיוא ןָאק יּפיסיסימ זַא ןוא
 ,ירפרעדניא ןטלַאק ַא ןוא;=

 ,ןטלַאהַאב טייהרעליטש ךיד טלָאוװעג ןבָאה ייז

 רעצ ןפיט ןייד ןייוו יו .ןעקָאילשז

 ,רעדניק ענייד ןופ רעצ ןעמוטש ןטימ ןקיווק ךיז ןוא |

 ,טרַאּפשעצ טנעווי עמרוט יד טָאה ןְרָאצ ןייד רָאנ ,

 ,טצילבעגפיוא ףור- ףליה ןייד טָאה'ס ןוא

 רעדנילב ַא טכַאנ א ןיא ןרעטמַאל ַא יו
 : טאטש ךָאנ טַאמש טרעפטנעענּפָא ןבָאה'ס ןוא
 לאזוווס א106566 זחט5+ ט6 1661

 דנַאל ךָאנ דנַאל טרעפטנעעגּפָא ןבָאה'ס ןוא
 -!דנַאה עשירעדרעמ יד ּפָא טלַאה !רעדרעמ
 ןרָאװעג לעצ-עמרוט עניילק ןייד זיא'ס ןוא
 .ןרַאצ ןקידרעייפ ןופ סערדַא-טלעוו א
 ,ןרַאה-םורד יד ןיוש ןסייוו טציא
 ,ןרַאּפשרַאפ ייז ןענָאק ,יג'קעמ ,ךיד זַא

 ,1951? יַאמ ןט8 םעד טעטכירעגניה
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 ,ןרָאצ ןייד טינ רָאנ

 .ור יד ףָאלש רעייז ןופ טביור סָאוװ

 ןטַאטש עלַא רעביא ןיוש ןַארַאפ טינ

 ,סעטארג ערעווש ענױזַא ,לעצ-עמרוט אזַא

 ןטלַאהַאב טייהרעליטש ןלָאז ייז ואוו

 .וד יו עניױזַא ןוא ,ךיד

 ,םנּפָאקוצ ייז וטסיימש ןטעב ערעייז ייב
 ןשימ-טיײצלָאמ עכייר יד ייב ןוא

 .ןַארַאפ ךיוא וטסיב
 םנרעטש עקיצנַאלג ערעייז ףיוא
 ,ןּפָארט-ןטסגנַא ןַא וטסיב
 ןטָאש-קערש רעד טסיב ןוא
 .ןַאּפש ןוא טָארט ןדעי רעייז ןופ

 ,לגיר ןוא סָאלש רעטנוא טסיב וד זַא ,ךיז ןטסיירט ייז

 סעטַארג ענרעזייא ענייד ןופ ןוא
 ; ףָאלש רעייז רַאפ ור יד ייז ןגיוז
 ,לגיז-לייטרוא רעד לָאמַא ןייז ןעמָאנ ןייד טעוו'ס זַא ,טינ ןסייוו ייז
 ,ףוס-ןרַאה רעייז ןעלניזרַאפ ןיוש קיבייא ףיוא טעוו סָאװ

 ַאליהַאגנַאנַאמ ךייט רעד

 ,עקירעמַא ,ןרעסאו ענייד עלַא ןופ
 ,ןכייט עקידתובחר ענייד עלַא ןופ

 ,ןעמַארטש עקידנלַאװק ענייד עלַא ןופ

 ,ןלַאפ-רעסַאו ענייד עלַא ןופ
 ךיימט םעד סיוא ךיא ביילק
 -- ןעמָאנ ןקידנרעבױצַאב םעד טימ
 .אליהַאגנַאנָאמ
 .רענטומ א ,רעקידורב ַא ךייט ַא זיא'ס
 .קיטנַאמָאר טימ טלקניפ רענייז ןעמָאנ רעד זיולב
 ,רעטכיד ןייק םיא ןעגנוזַאב טינ לָאמנייק טָאה'ס שטַאכ ןוא
 + ,קיטנַאלטַא ןופ ןגערב יד וצ םינ טכיירנ רֶע שטָאכ ןוא
 ,ןטסעמרַאפ טינ ןָאסדָאה םעד טימ ךיז ןַאק רע שטָאכ ןוא
 עטכישעג-ןרעסַאוו ןייד ןיא ךָאנ רֶע טעוו
 ,עטסערג יד ןופ רענייא יוװ ןייז ןבירשרַאפ
 ,וליפא ןַאד רעדניק ןלעוו ןסיוו ןוא
 .אליהַאגנַאנָאמ ךייט רעד זיא סע רעוו

 ,סעילאוװכ ענייז ןופ שיור רעד טמענרַאפ דלַאװ ןייק טינ

 ,גרובסטיּפ טָאטש יד ךרוד טדיינש סָאװ ,ךייט רעד
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 .ןפיט ענייז ןיא ךיז טלגיּפש למיה רעיולב ןייק טינ
 ,םרעקנַא ערעווש ןופ םעמ רעד דמערפ זיא םיא
 .ןפיש עסיורג ןריפ טימ טמוק סָאװ םור רעד ןוא
 ,ןגערב ענייז ייב ךיז ןרענ סעברעוו ןייק םינ
 .דנַאר ןייז טריצַאב זיא ,סעמטסוק טםימ טינ
 : ןגערפ דניק-לוש ַא לָאמַא טעוו ןעמ זַא רָאנ
 *? דנַאל םעניא ןכייט עטסטמירַאב יד ןענייז עכלעוו;

 ,עלַא טנכערעגסיוא ןבָאה םינ רע טעוו
 ןענָאמרעד ייז ןשיוװצ םינ טעוו רע ביוא
 .אליהאגנַאנָאמ ךיימ םעד ךיוא

 ,עקירעמַא ,עז ךיא ןעוו ןוא
 -- ןפלער ענייד ןופ בעוועג עקיסאילימ סָאד
 ,ןרעדָאזייא ןוא-לָאטש יד
 ;ןטַאטש ענייד ץלַא וצ סױרַא ןרעכעפ סָאװ
 ,עקירעמַא ,עז ךיא ןעוו ןוא
 רעזדלעה עקידנעיײּפש-ןעקנופ ןוא-ךיור יד
 ,ןוימָאמָאקָאל עקיסייווש ענייד ןופ

 ,ןַאװאראק-ןגעמרַאפ ןזָאלדנע ןייד םוא ןּפעלש סָאװ
 ,םעטאכ עקידרעקיוה סדעטפמוָאה ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד
 ,רעבימש עלופ-רעגנוה סדעטסמוָאה ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד

 ןלַאנקעג-סקיב עקידנרָאצ ענעי ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד
 טרעקַאלּפעג טָאה סָאװ ,טכַאלש רעד ןופ
 .אליהַאגנַאנָאמ ךייט םעד ייב

 ,עקירעמַא ,עז ךיא עוו ןוא
 ,ענייד ןענַארק יד ןופ םעקסיּפ ענרעזייא יד
 ; רענייצ יד ךיז גרַאװכורב ןייד ףיוא ןפרַאש סָאװ
 --- ןענישַאמ-ביוה יד עז ךיא ןעוו ןוא
 ,ןפַארישז ענעלַאמש ענייד
 ; םנּפַאה יד ןוא ןטרַאּפ יד ייב םומכייר ןייד םיוא ןדָאל סָאװ
 ,ןטַאטשרַאװ עקיטכעמ ענייד ןופ ּפעלק-רעמאה יד רעה ךיא ןעוו ןוא
 ,ןלַאמעמ ןופ הרובג ןייד ןעמערופ סָאװ
 ,סעטַאכ עקידרעקיוה סדעטסמוָאה ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד
 טרעקַאלפעג טָאה סָאװ ,טכאלש רענעי ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד

 ,ַאליהַאגנַאנַאמ ךייט םעד ןופ ןגערב יד ייב

 ,עקירעמַא ,עז ךיא ןעוו ןוא
 ,ןקירב-ןזיר ענייד ןופ טכעלפעג ענעלָאטש סָאד

 ,סרעצַארקילמיה ענייד ןופ סהרדשה טוח ענעלָאטש יד
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 ,ןלַאנַאק ענייד ןופ רעסעלש ענעלָאטש יד
 ,סעטארג ענרעזייא יד קנעב ענייד ןופ ןוא
 ,םעסַאק ענעלָאטש יד ןוא ןריט ענעלָאמש יד
 גָאט םענעי ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד
 עצַארּפ עמטכאווענפיוא סדעטסמוָאה ןעוו
 ןטַאננַאמ-לָאטש ענייד טנגענַאב טָאה

 .ליוק ףיוא ליוק ןוא גיוא ףיוא גיוא
 רעסַאװ םענדורב-קימיילש ףיוא טולב ךיא עזרעדי
 .אליהַאננַאנָאמ ךייט םעד ןופ

 ; אליהאגנַאנַאמ ךייט רעד זיא קידורב

 .ןגיוצרַאפ בייל ןייז זיא עשזַאס ןופ םיוה ַא טימ

 ,ןלארטש עריא טימ ןוז יד טעלג א ןעוו םיא טוט ןוא

 ,ןגיוא-למיוב עסיורג יד טימ קיּפמוז ךיז רע טלקניפעצ

 .געוו ןפיוא סעשזרַאב יד ךיז רעטניח ןזָאל סע סָאװ

 .עינַאװערָאה ןופ ךיימ ַא זיא'ס

 .געט ענייז ןיא נָאט-בוט-םוי ןייק ָאמינ זיא'ס

 תונחמ עקידנקלָאװ יו םיא וצ ךיז ןכיור ןעיצ'ס ןוא

 ."לָאטש ינענראק , ןופ םנעמיוק עכיוה יד ןופ
 ,ןנערב ענייז ייב טכַאלש רעד ןיא ןענַאמרעד ייז ןוא

 .לָאמא ןשידלעה ןייז ןיא ןענַאמרעד ייז ןוא

 ,ןליימ ףיוא ןענעכער טינ גנעל ןייז לעװ ךיא

 ,רעכיוט ַא יו ןטסעמ טינ לעוװ ךיא םוהת ןייז ןוא

 ,ןלייצרעד וצ השעמ א ךייט רעד טָאה'פ לייוו

 -- :רעגנעל ךָאנ ןוא רעפימ ךָאנ ןײלַא םיא ןופ זיא סָאװ

 רעבימש עקידרעקיוה סדעטסמוָאה רעביא

 ןעגנעה ןבילבענ גָאט-וצ-טנייה זיב זיא

 ,ןכיור עקידרעוולוּפ ןופ טפירשעג סָאד

 ןבירשראפ לאנקעג-סקיב טםימ טָאה סע סָאװ

 .ןרָאצ רעמכאוורעד רעד
 ,רעבירַא רוד-וצ-רוד ןופ טייג השעמ יד ןוא

 .ןורכז ןיא טעילט השעמ יד ןוא

 יגענרַאק ןופ סנעמיוק עקידנכיור ןלעוװו סע ןוא

 ,ןליהרַאפ טינ ןכיור עקידרעוװלוּפ ןופ טפירשעג סָאד

 ןגערב ענייז השעמ עד טָא ןלייצרעד טעװ סע גנַאל יו

 .ַאליהַאגנַאנָאמ ךייט רעד



 עומָאב םוהחנ
 1906 ןיא ןריובעג

 1948 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 1954 יַאמ ןברָאטשעג

 דרע דנַאלײא-גנָאל ףיוא
 ,געוו ןכיוה ןרעביא ,דרע דנַאלײא-גנַאל ףיוא
 .געיעג-טניוו ןדליוו ןיא טסברַאה ןכרוד ןרָאפ רימ
 םושז ןקידרעייפ ןיא טָאטמש יד זדנוא רעטניה
 לָאטשירק יו תובצמ --- לָאמ ןיא ףימ ןטנוא ןוא
 .ןוז רעד ןיא ןדנעלב

 געיעג ןיא ןגָאי רימ געוװ ןכיוה ןרעביא

 לָאט םעניא ןלַאפ -- לגייפ עטיוט -- רעטעלב ןוא

 .לָאמא ןופ םינכש עניימ ףיוא

 ,םייל ןופ דרע רעד ןיא ,ךייא ףלעה טָאג

 ! םייה רעד ןופ עניימ טיילסדנַאל

 ןוז טימ לופ זיא טסברַאה רעד

 .ןעמונרַאפ קראמש רעטציא ןיב ךיא ןוא

 : ןסיוו ךייא זָאל ךיא געוװ ןכיוה ןיימ ןופ רָאנ

 ןעמוקנָא לָאט ןיא ךייא וצ ךיא לעוװ טכַאנרַאפ

 ןסירג ןעמעלא ןעגנערב טלעוו-םולח רעד ןופ ןוא

 ןזָארטש ןופ ביוטש םעד טימ סעוורָאב ןוא

 ןזָארג עליק ,עכיוה יד ןיא ןעור

 ,גרָאמ ןקידנטַאש רעייא ףיוא

 .קרָאי-וינ ןבעל ,דנאלײא-גנַאל ןיא

 ןוָאלרַאפ רימָאל

 ,טכיל ןופ טָאטש יד ןזָאלרַאּפ רימָא
 .ןסינעג וצ תוכשח לסיבַא
 טכיזעג ןיימ ןופ רעיורט םעד לעוװ ךיא

 ,םנסיפוצ דלַאװ םעד ןניילקעוװַא

 | טדנעלברַאפ ךיא ןיב טכיל ליפוצ ןופ

 .ןלעווש ענייד וצ ןעז טשינ געוו םעד ןָאק ןוא
 טנעה עסייוו ענייד טימ ךימ ריפ ,ךימ ריפ ,ָא

 .עלעה ןטייקיטמכיל ןופ תוכשח רעד וצ
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 ןייטש ּפַאק ה כ רב
 1909 ןיא ןריובעג

 1924 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 רע קיירטס
 .ףלעוו עקירעגנוה ,רעקיירטס

 .טיונ ןופ סנכייצ םירמ טימ סיוא ןטערט
 ,ףלעווצ ןכָאװ ןיוש :ןטאקאלּפ יד ןלייצרעד
 .םיורב ןסיב םעד סָאבעלַאב רעד טביור'פ יוו

 ,גנע זיא סָאג ףיוא
 .ןכַאמ וצ קירב א רָאנ שטָאכ ,םיּפ ןופ
 גנעל רעד ןיא ןוא
 .ןכַאװ ןגיוא ,ןטַאקַאלּפ ,קירוצ ןוא ןיה

 ,טונימ ַא טינ טור עדייבעג רעד ןופ ריט יד
 .ןירַא ,םױרַא :לייאעג ןיא ןשטנעמ
 : טולב סָאד ירב ַא טיג'ס ןוא !טָא
 ! ןייפ טינ זיא ןבעקס ,ןייטש ביילב ,וד ,יעה

 .ןגיוא יד ןיא טלדניווש'ס ,ּפעקנשטנעמ
 .ּפענק עדנור טימ ײצילַאּפ --- ייז ןשיווצ
 ןגױצרַאפ קירב א טנעה ןופ טרעוו'ס ןוא ,טָא זיא
 .ּפעלק ןבעג ןריבורּפ ײצילָאּפ לָאז ,אברדא ,ןוא

 ,וצ טנייש ןוא טמעראװ ,ּפעק יד רעביא ןוז יד
 | .ייבראפ טייג --- גנַאנ ןרעווש טימ גָאט רעד
 ,ור עלעסיבַא טיירּפשעגסױא ךיז טָאה סַאנ רעד ףיוא
 ,ײצילַאּפ ןוא רעקיירטס : ןעייטש עדייבעג רעד ייב

 ,ריט רעד וצ טדנעוועגנַא ןגיוא עלַא
 .רעסעמ יו --- יז ןדיינש ןקילב

 ,ריר ןייק טינ ךיז ןביג ,סעסעיװַאז יד ןגייווש

  .רעסעלש יד ,לעּפַאב ַא טיול ךיז ןעלגיררַאּפ'ס ןוא

 ,ַאד זיא טכאנ ,קעװַא גָאט
 .ךאו רעד ףיוא ןעייטש רעקיירטס

 ,ָאה ,ָאה :ןענערָאװ ןקילב
 ! ךייר ןוא עמערָא ןשיווצ ףמַאק ַא זיא סָאד
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 ןיקטַאל פ םייח
 1910 ןיא ןריובעג

 1927 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 דלַאװ ןיא

 (טנעמגארפ)

4 

 ןגוצ-רעצנַאּפ ףיוא יוו רימ ןענייז ןעמוקעג
 ,ןטינשעצ ,ןטסָאמעג ןלָאט ןוא גרעב ןוא
 ,ןגָאז תודע ָאד םיוב רעדעי ןָאק טציא
 :ןטיבעג רימ ןבָאה דלַאװ ןופ םינּפ סָאד זַא

 -- גנַאל ןוא טיירב זיא קָארט רעדעי
 ! רעיומ ַא סקעז רעדער ףיוא
 קנַאט רעד טמוק ,ףרַאד'מ ואוו
 ...!רעױט א דלַאװ ןיא םלארפעצ ןוא

 ,געוו ןיא קנַאמ םעד םייטש'פ רעוו ןוא
 ,ןסיברַאפ קידתונשקע
 קעה עקנַאלב טימ רימ ןעמוק
 . . . ןסירגַאב ףרַאש טימ םיוב םעד

 ,קירוצ גנורּפש א קנַאט רעד טיג'ם
 רעטינעג א רענעי א יו
 קילב-ןגיוא ןַא ןופ רעלענש ןוא
 ... !רעטיצ א טינ רעצנַאג רעד דלַאװ רעד

.2 

 םעטָא ןסייה ןטימ טפול יד זיא ףרַאש

 ! ןענַאנַאק ןוא ןסקיב ,םקַארט ,ןעקנַאט ןופ
 םעטיר-ןליוק םעד ָאד ןעמ טפיילש ןרָאכ ןיא
 . . . ןעמוק ןיא ןטלַאה סָאװ ,עטילנעצ געט רַאפ

 -- ןרימעּפער ןטכַאלש ,ןטַאדלָאס ,רימ ןוא

 : רעייטשוצ קלח רעזדנוא -- עטכישענ לטיּפַאק ַא

 ,ןריפ זדנוא ןלעוװ ןפיש יד סָאװ ,גערב ןדעי ייב

 ! רעייפ טימ ןקעמרַאפ ,ןשיווװרַאפ אנוש םעד ן'רימ
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 859 ןיקטָאלּפ םייז
4 

 טנאה ןיא סקיב א

 (יגניניערט קיסיעב, עמעָאּפ רעד ןופ)

1 | 

 :רעטיצ ַא פמעק רעד טיג עגר ןוא טונימ וב
 .ןָאנַאק רעד ּפלַאז טימ טדער -- "! ןגרָאמ-טוג, ---
 רעטַאלפ ןיא טנַאּפש טסַאמ ןופ לָאּפוק םוצ ןוא
 !ןָאפ עקידנרעטש רעזדנוא

 ,ןרעטש ךָאנ ןעינימ למיה ןפיוא

 . . . קילב ןלענש ַא םימ ןלייצ ייז וואורּפ'כ

 : ןריטולַאס טציא :"ןוטאלּפ , ןיא ייז ךיוא ,טכַאד רימ

 "! ןיז ןופ ,םעיינ םעד ,נָאט םוצ , --

 ,ןעקנַאט ערעווש יו ךיז ןרַאש סנקלָאװ יד

 . .. טכאלש ןיא ןלָאט ןוא גרעב ןשיווצ

 ןעקנעב רימ ךיז טעוו סיוועג ןנרָאמ זיב

 . .. טכַאנ רעקידנבראטש א ןופ טייקנייש רעד ךָאנ

 ,ןענארק יד ןיז יד ןופ ןענייז רענעש רַָאנ
 ; דלעפ ןטיירב ןפיוא דלָאגנינ ןסיג סָאװ
 ,ןעמַאלפ עקילַאװכ ןיא -- דלַאװ רעטנעַָאנ רעד ןוא

 ! טלעטשעג ךיז טלָאװ ןוז יד םיוב ןדעי ףיוא יו

2. 

 ,ןפיש עטשזַאלפומָאק יוװ ןעיימש ןקַארַאב יד
 | . . . םי םעד רעבירַא םולשב ןענייז סָאוװ
 -- ןֿפימ םעד דלַאװ ןיא -- לוק סרעלנויב םעד

 : ןַאּפש רעזדנוא ןיא ּפָא טציא טננילק

 ! ּפיה --- 2 ! מַאה , --
 ! "רוָאּפ --- ! מַאה --

 ,טנַאנעמיײל רעד ,סיוארָאּפ א =
 ,"ןומַאלּפ , ןיא רעדעי יו ; רוָאּפ --
 ! טנעה עקידנגיוו טימ -- םירט-ןשרַאמ ןיא
 --- לעּפַאב ןייז -- דיל-שימטיר ַא

 ,רעכיז . . . רָאכ +"םיקור, ןופ
 : טסעפ| ! מַאה ---
 !רענלעז . . . -- ! טַאה ---

 .רענלעז קילדנעצ ַא -- *?ןוטַאלּפ (
 ,ריפ ,יירד ,ייװצ ,סנייא --- "רוָאפ ,ּפיה ,טַאה ,טאה; (2

 .רענלעז "ענירג , יד -- "סיקורפ 6
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 טסעגרַאפ טשינ

 טרעלקרעד נירק טָאהפס רעוו

 . . . דנַאל רעזדנוא

 ןיקטָאלּפ םַײח

 ! ןגרָאמ
 ! ןגרָאמ
 .העש רעד ףיוא ןיוש טרַאוו'כ

 קיזומ רימ רַאפ זיא'ס ! טיירג טייז

 : טנאנעטייל ןופ דייר יד ןנרַאמ

 ןנדָאמ --- ,ןענרעל ריא טעוו

 ןטלַאה ךיא לעוו מלאה'מ יו

 סקיב ַא ! טנאה ןיא סקיב ַא

 -- -- -- ! טנַאה ןיא
143 

 נ ַא ט ר ַא פ

 : ןטַאז םעד ףָאלש םעד טדיינשעצ ףייפ ַא ,ףור ַא
 ! םיירג טרעוו לענש ,רענלעז --
 ,ןטעב קיצרעפ ףיוא-ןכַאוװ
 .םדײלקַאב מכיל טימ קַארַאב רעד ןוא

 ,ןגױצעגפױרַא קנילפ :,"גימעפ , םעד ,ךיש יד
 ! טעוועג-טסעמרַאפ ןיא ןטייווצ ןטימ רענייא יו
 ןגיױא יד ןופ טשַאוו'מ --- ףָאלש ןּפָארט ןטצעל םעד
 . . . טעלג ַא ךָאנ למעב סָאד טקנעש'מ ןוא

 ,ןעלגילפ ןוא סרעדור -- טנעה רַאּפ קיצרעפ

 ! טנערבעג טלָאװ רעצנאנ רעד ּפמעק רעד יו

 : ןעלגיּפש ןוא ןצנַאלג טמענ ןביוש יד יו ,ליד רעד

 . . . טמעשרַאפ ןרעוו טשינ לָאז עלעקניוו סעדעי --

 ,ףור א
 | : ףייפ 8

 ! טלעפרַאפ טונימ ןייק --
 -- ייר ַא ןיא ריפ -- סענורטפס יו

 ! ףיימש
 .טלעטשעגסיוא ןיוש ןעייטש רימ

 ! םנייא --
 | ! ייווצ --
 - .ךיא ןיב רעטירד רעד
 ,לענש
 -- ךיג

 ,רעדײלק-טעברַא סרענלעז םעד -- "גיטעפ, (
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 ."יירד , ןטימ ּפָאק םעד ניו ַא
 : טייז רעקניל ןיימ וצ
 !דרע יד ירב א שזַא טיג'ס

 - ! רענלעז ---

 וי = םרַאש ןיז ז ו מ ןלייצ סָאד
 | / !דרעווש ַא טימ ךָאפ ַא

 ! סנייא --
 ! ייווצ --
 ,טיירג 2 "סיקור , ןעיימש'ס
 : ייר ַא ןיא ריפ
 ר יו ב ע ג טרעוו ַאד --
 !יײמרַא ןיימ

 :העביא ךיז ןלייצ קַארַאב טימ קַארַאכ ךיוא

 . ..טרימולַאפ -- "רעדיל-ןוטַאלּפ , רעד
 ',רעביפ ןקידלּפַאצ םעד ּפמעק םענופ לי פ ' כ

 , !טריפעג אנוש טימ טכַאלש ן| ט צ ע ְל םעד יו

 וי ,דלַאו ןופ טמוק לטניוו ליק ַא

 : .:טדנעוועג טציא זיא קילב רעלענש ןיימ ואוו
 ,טלַאפעצ טרָאד ךיא ץז ,ךיז טכַאד ,הנבל יד
 . טנעה יד סיוא קערטש ןוא םענ שטַָאכ

 - ןוגַאב ןופ דמעה ןיא ךיז טלקייק למיה רעד
 . ןּפָאלש ןרעטש ע ט צ ע ל יד טנָאי ןוא
 : ןילק רענעשעמ רעד טנירעצ דלַאװ םייב

 - ןפַארטעג ךיז טָאה הנבל יד גרַאב ןופ םיוז ןטימ ---

 : טכַארּפ ןקיאיוט טימ טלרעּפעצ זיא דלעפ סָאד

 .ןעקנירט לרעּפיוט יד ןלעוו ןלַארטש עטשרע יד

 :טכַאלעצ ךיז גנַאל ןיוש ןבָאה סנעמיוק יד ??לָאה-סעמ , ןופ

 .!ןעקנופ טימ שזַא למיה םוצ רעטכעלעג ַא

 .ּפעק עסַאנ טימ זדנוא ןסירג רעמייב יד
 .עיינ יד ךיש עקיזיר עניימ ןשוק ןזָארג יד
 :געוו רעד רעקיטכיל טרעוו טָארט ןדעי טימ
 . ! היוול סרעלטיה וצ יוו ,ןענַאּפש רימ ---
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 .ןסע ? רעגלעו יד ואװ ,ךיק עקיזיר יד -- *לָאהסעמ, (3

 | .רענלעז "ענירג, יד -- "סיקורק (2
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 קנַאט רעד

 : גנַאזעג עטסנעש סָאד טרעהעג טנייה בָאה 2
 .קנַאט ַא ןעגנוזעג טָאה ןטיירב ןיא דלעפ ןיא

 ,זיר ַא --- ןעקנַאט עלַא ןופ --- קנַאט ַא
 . . . םיפ ןענָאילימ ןענַאּפש סע ,טכַאד רימ --

 ּפערט תורוש דלעפ ןיא ןייא טצירק רע
 . . . פעטשענ-רעייפ םוצ "ןניוא, ענייז טיירג ןוא

 גרַאב םענופ ץיּפש םייב ןיוש רע זיא טָא
 . . . 1 קרַאק-"םערוט, םעד וצ-דלאו םוצ טיירד ןוא

 --- יורג קידעילַאװכ --- ןטייוו ןופ --- רילָאק ןייז
 ! יורטש ענעקורט יוװ םיוב-ךָאנ-םיוב טגיילעצ רע
 | -- טנעה ענעכַארבעצ יווװ ןגייווצ יד ןגיל
 . .. טמעקעצ ןוא םדיינש רע סָאװ ,געװו ם ע יי נ םייב

 : גנַאג ןקיטכעמ ןייז ןופ דלעֿפ סָאד טרעטיצ
 !קנַאט רעקיזיר רעד ע ב ָא ר ּפ יד ןטלַאהעגסיױא טָאה'פ ---

 :ךַאװ רעד ןופ רענייא ָאד ןיב'כ ,םערָא ןפיוא סקיב ןטימ
 . . . ךַארּפש עיינ יד --- דנַאל ןיימ ןופ --- ךיא רעה קנַאטמ ןיא

 : קנַאדעג ןיימ גנילצולּפ טכיולעצ לַארמש רעקידיירפ ַא
 . ?קנַאט אזַא ןריפ ךָאנ טרעשַאב ךיוא רימ זיא רשפא

 -- ןישאמ-רעגניז רעד ייב יוװ ,ןרעביפ ךָאנ רעקנילפ ןוא
 !ןילרעב ןופ ץרַאה סָאד "ןסערּפ , ןוא "ןּפעטש,

 : טנעװ:-ָאמעג יד ןופ ןיימש רעדעי טרעדָאּפ ױזַא
 ...טנעצָארּפ ןמפכעה ןטימ ןלָאצ "ייז , ןוא ...*! ןלָאמעצ

 : ןעמַאמ ןיימ ןדער רבק ןופ ךיוא ךיא רעה ױזַא
 ."ןעמַאזרַאפ טשינ וטסלָאז סיצַאנ יד ףיוא הלּפמ ַא ,רעניימ ןוז,
 ,טנעָאנ רָאנ טציא טנַאניג ןבענ ןיוש ייטש'כ
 -- -- -- טנעָאמ קידלּפַאצ ,טפור רימ ןיא ץלַא ןוא

 : טּפַאגרַאּפ עגר ַא ביילב ןוא + "טָאב, םעד רעפייטש ךיא קירד
 !טפארק אזַא גָאמרַאפ ך י א ןעוו !עמַאמ ,יוא ---
 !טיובעג םיא ןבָאה סָאװ ,טנעה יד ןייז ןלָאז טשטנעבעג
 !טױט -- סיצַאנ יד ןוא ניז ז ד נ ו א טגנערב סָאװ ,רע

 ;10ן 2 6 1943

 ךיז טניפעג'ס ואװ ,קנַאט לייט רעטשרעביוא רעד -- "טערוטט (

 .טייטש קנַאט רעד ןעװ וליפא ,דָאר ַא יװ ןעיירד ךיז ןָאק רע ,ּפָאקסעלעט רעד

 ,סקיב ןופ "סופ; רעד ,דאלקירּפ -- "טָאבפ (2



 יקסניל כישז ל זיי ר
 1910 ןיא ןריובעג

 1951 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קרָאי-וינ

 --- קרָאידינ ןיא ןרעדנַאװ וצ םונ זיא'ס
 ,םי ןרעטנוא ףימ
 ; רעיורט םימ ןוא דלָאנ טימ ןפיש ןשיווצ
 -- שיפ עקידנעוװער ןשיווצ ךיז ןרעטנַאלּפ
 סדרָאפ ןוא סקאלידַאק עצרַאװש יד
 ,קנעב ענערָאמרַאמ ןבענ ךיז ןעוועטַאר
 ; סניסעצנירּפ עטרענייטשרַאפ ןופ תורצוא ןבָאה סָאװ
 .רעגערט-ווירב םענירג א ייב סעּפע ןגערפ
 יה ,סַאג 8 ףיוא ןגערפ
 0 ,םַאג יד ןכוז ןייג טשינרָאג ןוא
 - ןקרַאּפ עקיטכַאנ ןוא.עקידייל ןיא ןײגנײרַא
 ,םיוב ַא ףיוא ,רעכיור ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא
 ,ןטנעמונָאמ עטלַאק רעגניפ ַא טימ ןעמערַאװנָא
 ,ןברַאמש טשינ ןענָאק סָאװ

 - גנידליב רייּפמע יד

 ,למיה ַא ןַא ןפראש ?ײװבָאס יד ןריפרַאפ ךימ טעוו ןיחואו|

 ןָאשייטס ַא סעּפע ףיוא רעגענ םעד ןופ ןּפיל יד
 טעוליפ רעמַאזנייא ןַא טנרָאװעג טָאה וצ ןנָאז
 -- יורפ ַא ןופ ,לזדניא ןקינוז ַא
 ! טשינ ייז ביולג ןַאמ םעד ןופ ןניוא יד
 - םוה םעניורב ןיא
 ּפַאש ןיא ןײרַא ןיב ךיא ןעוו -- ,קיטקרַא רעטלַאק טימ ןקערש

 קַאטש ןטנצכעז ןפיוא גנומייצ רעד טימ לדיימ סָאד
 גנידליב רייּפמע יד ןוא ,רעדרעמ ַא טימ טרעגנַאװש
 רעטצנעפ ןיא טיולבעגניירא טָאה =! ,םלמירד ןַאמ רערעטלע ןא
 ,טכַארמעג ךיא בָאה י- ,ענירג ,עטיור ,רעטכיל

 - ײװבָאפ ןיא רענייק ךימ טָאה'ס זַא .ןעמוהת רימ ןיא ןקעוו
 | ;טרַאנענּפָא טשינ ,ןעיירש ןסלער יד
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 רעגענ עיורג
 ,עביוה ןעלסקַא .קירעיורט ױוזַא ךימ טכַאמ טשינרַאג
 ,קרָאיײוינ ןיא
 ףערט ךיא ןעוו יו
 ! רעגענ ןעיורג א

 .ענעזַאלעגּפָארַא
 םַאלּפ ןקיטסָארפ םעד ךָאנ ךיא קוק גנַאל
 ,םיוא ךימ שעל ךיא ןיילַא זיב

 ..ָאטשינ רעוו ןוא ,ןגיוא עקידנעילג עצרַאװש
 ,פעטס רעטנערבעגּפָא

 ןירעגעג ַא ןייז ליוץכ

 סיפ עניד עצרַאװש ,עכיוה ףיוא .ןירעגענ 8 ןייז ליוו'כ
 ןגיוא עלעג טימ

 ,תונבל יד ןעקנירט

 טָאמש רעד רעביא ןעילפמורַא
 סעטַאיּפ ץזַאר יד טימ ןוא

 ןגָאנָא ןגיו ןּפיל עבָארג טימ
 .שטנעמ םעיײנַא - .טכענ יד ןופ ןטּפַאז עצרַאװש

 סַאג ענעיר

 !סָאג רענעי ףיוא ןעניואוו טשינ ייג
 ,ָאד רעמ סערושטש ןענייז טרָאד
 ,ןשטנעמ יו
 געט עצנאג ןעמ טנדָאל טרָאד

 .הרוחפ טימ רענעגעוו ערעווש
 ,ףַאמש טימ לופ ,ןעניזַאנַאמ עסיורג יד
 ,ןוז יד ןלעטשרַאפ ריד ןלעוו

 | ,טכיל סָאד
  סנגרָאמירפ יד ןיא שמָאכ ןוא

 ןשטנעמ ןסאמ עטכידעג טרָאד ןלייא ;

 -- ןעָארויב וצ ,רעּפעש וצ
 ,ליטש טרָאד טכַאניײב זיא

 .טכיל ןייק ,שטנעמ ןייק
 דרערעטנוא ןופ סױרַא ןעמוק סערושטש יד רָאנ
 ךיז ןטמיירג ,ךיז ןטיירג ןוא
 .רעווקס סמייט םעד ןרעגַאלַאב וצ

 קירב ןָאטגנישַאװ יד

 .ןּפעלשקעװַא יז ןלעוו לגייפ יד = | ןעמוקוצ לעװ ךיא זיב
 עקירעיורט א לעװ ךיא ןוא ,קירב רעד וצ
 ןקוקרעכירַא | - ,ןייז טשינ ןיוש יז טעוו
 .ךיימ טייז רענעי וצ ,ןגיוזסיוא יז טעוו למיה רעד



 ןד"ירטסוא והיעשי
 1911 ןיא ןריובעג

 1942 ןיא עקיסקעמ ןייק ןעמוקעג

 חנ לאונמע

 (עמעָאּפ)

 ןעגנונעּפָאה עקידרבע ןופ ןעגנַאהרָאפ עטלַא-רוא ןבייהפיוא רימָאל ,םוק

 ןעגנולשרַאּפ ןשַא עקידתוינומדק ןיא תומולח עקיגיוא-טנזיוט ןקעדפיוא ןוא

 .טכענ עקיגייווש ערעזדנוא ןעלקַאפ עשירַאטנוב טימ ןדניצרעטנוא ןוא

 טכעפעג ןקירערט רַאפ רעיוט-ןוא-ץרַאה ןלַארּפּפױא רימָאל ,םוק

 קידובכה-תארי ןעמוקוצ השודק יד טעוװ ןגעקטנַא ייז סָאװ ,תורוד עשידיי ןופ

 . .קידחתּפב-ינע לעווש ןפיוא הליפת רעטנווװַאדרעד-טינ ַא טימ ןביילב-ןייטש ןוא

 .ןּפיל עקידנטָאש טימ ךרדח-תליפת א קידנעלמרומ ,טעטש עקידייל ןופ םיױרַא ןענייז ןדיי

 ןּפיר עקידקיטייוו ןוא סעינָאלד עטעילָאזַאמרַאפ טימ עטכישעג יד טייטש טנייה

 ,ןילָאװ ןקידורג-ץראװש ןופ טרעקאעגכרוד טָאה סָאװ ,געוו ןשידיי ןגנַאל ןופ

 ,ןילרעב ןופ תורות עשיליכשמ עטענַאיװרַאּפ ,רעדלעפ עשוװוָאזַאמ עקידתובחר-טיירב

 .טנעניטנָאק ןקידנכיוטפיוא יינ ןופ סעּפעטס עקינַאלַאס יד זיב

 ,טנעה עקידייל טימ ,עקירעמַא ,ןרעיומ ענייד וצ ןעגנאגרעד ןענייז םימבש עשידיי

 .ןגעוו עקיפיול ףיוא ןגָארטרַאפ תומשנ עקידלגָאל-לופ ןוא ןגיוא עקידמימילּפ

 עטעדרָאמרעד ענעי ףיוא ןוא טכַאנירעטלַאטלימ רעד ןופ ןעמואוושעגסיורַא ןענייז יז

 ןנערב

 -רעטסמַא-יינ םוצ קידחצנמל ןעמוקעגנָא ןוא ןעייוו עקידלדיפ עלַא ןעגנאהעגפיוא

 .קרָאי-וינ רעמַאד

 גרָאז רעטנרעטשעגסיוא טימ .טילבעג ןגעוו יד ףיוא ךיוא ןבָאה תומולח יד

 רעגניפ ערַאטש יד ןוא ,טנעה יד ףיוא ןגעלעג םרעפעמ דנוזענ עלַא ןענייז

 רעגנוה ןטשרע ןיא ןטכַאנרַאפ עקידעּפרַאהייינ ףיוא טרעּפמילקעג ןבָאה

 ןַאטעג-עייוו ַא ןבָאה ןטניוו-רעדורב עקיכליח .דרע-ןעגנונעפָאה רעקידחלותב רעד ףיוא

 ,ןָאטעגנָא רעביוצ ןכעלכַאז ןיא ,ןטלָאװער עשינַאסרעּפעשזד .רעמינּפ עלַא ףיוא

 ,טייקכעלרעדירב רעכעלשטנעמלַא ןופ סעיזיוו עקידמימיה-תירחא םימ טדײלקַאב

 טייק רעקיפוס-ןיא רעד ףיוא ןטענַאלּפ עטעקַאנ ןדנוצעגנָא ןכַאה

 טּפוטשעג ךיז ןבָאה ן'העש עקידרענוד .ןענוז ענעשָאלרַאפ עשידיי ןופ

 בוטש ןוא זיוה ןדעי ןיא טכליהעצ ךיז ,רעדליּפעג ןקיגייוװש ןיא

 .ןשזאזייּפ עטלַא-רוא רַאפ ןטנָאזירָאה עיינ טרעטיצענסיוא ןוא

 ןשזַאגַאב עקידתוינומדק טימ טילבעגנפיוא טסָאה ,חנ לאונמע ,וד ןוא
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 .ןיזנַאו זיב טרוכישרַאפ טָאה סָאװ ,טייהיירפ רעלַאטנעניטנָאק ןופ ףױלעגנָא ןגעקטנָא
 ןיז ןקידתונשקע ןוא ןיימ ןקידנטכענקסיוא ןיא קידנלָאקניל ױזַא ןעוועג טסיב

 .טכַאנ רעשירענָאיזיװ רעד ןיא טרעהרעד לוק םענעגייא ןייז טָאה ןלָאקניל רעדייא ךַאנ

 טכַארטרַאפ ןוא טקעווענפיוא םולח ןטלַא ןַא ןזלעפ רענַאקירעמַא יד ףיוא טסָאה וד
 ,קינײלַא קידרעדליּפעג ױזַא ןעוועג טסיב .רעכעב ןשינַאסרעפעשזד ןופ הלואג עשידיי
 ןעגנולקעגפיוא רומזמ-םיוול ַא ריד רַאּפ ןבָאה ןקָאלג רעיפלעדַאליּפ יד
 .ןעגנואעז עלַאטנעניטנַאק יד ןיא טיײקיזָאלמייח ןפירנַאב טשינ טסָאה ןוא
 ,חנ לאונמע ,עינשזוק-תומולח ןייד ןעוועג זיא טקעפרעּפ ױזַא
 חוכ ןוא ןוצר ןופ ילנ ןיא טסָאה טעװַאקעגסױא סָאװ
 ןגעקטנַא ריד ןרעטיצ ןעמונעג ןןבָאה ןעגנַאלקרעדיװ עלַא זיב
 .ןגעוו עקידתומוחת רעביא רעטַאלּפעג ןיא ןענַאעקַא עטזײרּפשעגכרוד רעביא
 ; קילג ןטענק ןעמונעג וטסָאה ,ןרָאװעג טענַאיױװרַאפ ןענייז ןקילג עלַא ןעוו
 ;געוװ םעיײנ-טלַא ןַא טכַארטרַאפ וטסָאה ,ןרָאװעג ןקורט ןענייז ןרערט עלַא ןעוו
 ,טקעוועגפיוא ןעגנונעּפָאה עיינ וטסָאה ,ןרָאװעג טביוטשראפ ןענייז ןעגנונעפָאה עלא ןעוו
 ,תורוד ןופ עיזיוו רעלעה רעד ןיא דנעלייא-דנערג טמערוט ךָאנ
 תורוקמ-ןויצ יד ייב ,חנ לאונמע ,ךעלרעטָאפ ױזַא טסייטש וד
 ,טררא ךיוא טילב ןורש ןופ טנעָאנ רָאנ ןוא לילנ ןופ שטייוו טינ ןוא
 .טסָאה טכַארטרַאפ קיגָאט קידלאװעג ױזַא סָאװ ,טררא ןייד
 ,ןטרָאּפ עשיאייּפָאריײא יד ןיא ןגעלעג קידנעקניז ױזַא ןענייז סָאװ ,טכענ ןנעקטנַא
 ןמרָאד ןופ ןדיי יד טָא טצנַאטעגננעקטנַא קידשטעליוק וטסָאה תומולח-לארשי טימ ןוא
 ,עקירעגנוה ןעזעג ייז'טס ןעוו ןוא ,ענעסיוטשראפ ,ענעּפָאלטנַא ,ענעמוקעג
 .עקירעמַא ןופ ןרעיוט יד ייב ןגָארטעגנגעקטנַא גנונעפָאה ַא ייז וטסָאה

 חנ לאונמע



 רע כַאמצימ .ש
 1912 ןיא ןריובעג

 1948 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 גנאזעג קידיירפ א

 ,ימ רערעווש ןופ טײרּפַאב ןעוו ,םניימ דניק ,א
 - ,רימ רעשימייה וצ רעדימ א ךיז ּפעלשרעד'כ ,ןקלָאװ רענרעיילב א יװ ,גרַאז יד טלָאװ

 ,גיוו ןייד וצ וצ-לַאפ'כ רעטקנעברַאפ א גָאט ןיימ ןופ ןייש יד טלקנוטרַאפ טשינ

 ,ןּפיל עניימ וצ טרַאצ לטנעה ןייד עילוט .טימעג ןיימ ןעוועג רעטמיורעגפיוא טלָאװ

 לַאװק םענעסָאלשעגּפיוא ןַא ןופ יו ןוא ןעגנַאגרַאפ ךיז טּפָא טלָאוו'כ

 ןעלדורּפש רימ ןיא טמענ סע ןעגנַאלק ערעטיול ןיא

 .גנַאזעג קידיירפ א -  .דיל קידנרעטנומרעד ַא ןופ

 12 ,לָאמַא טפערט'ס רָאנ

 םַאבעלַאביּפַאש דעד

 סױרַא טליורג רינג אזא
 ,ןגױא ענעדנוצעצ ענייז ןופ
 --- .,דלַאװ ןיא היח רעד ייב יו
 טולב טימ טפיוזעגנָא ןיוש ךיז גונעג טָאה יז
 .ןגיוזעג ךָאנ טלָאװ ןוא

 קילב רעטקיטעזעגמוא ןייז
 ,סָארדרַאפ ןיימ טנערבעצ רעמ ךָאנ טנייה טָאה
 .הנעט רעשיפלעוו םימ ךימ זיא רע ןלַאּפַאב ןעוו

 ןקָארשרעד םיא טָאה דלַאב רָאנ
 .יירשעג טכַארבעגפיוא ןיימ
 ,טכאדעג ךיז טָאה םיא
 ,בייל רעקיטכעמ ַא ךיז טָאה טמורבעצ זַא
 גייטש יד ןדלוד טשינ רעמ ןַאק סָאוװ
 תונכס טימ ךיז טסייר ןוא
 .יירפ רעד ףיוא סױרַא
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 ץאלַאפ א -- זיוה ןייז

 ,טרָאפמָאק ןשיריבג ןיא טַאטשעגסױא ,ץַאלַאּפ ַא --- זיוה ןייז
 .טרָא ןייק רָאג ךיז טניפעג רע ,תובחר יד גנע זיא םיא רָאנ

 ,דמערפ םציא םיא זיא ץלַא סָאד --- טכַארּפלבעמ ,ןעלגיּפש ,ןענַאװיד
 .דמעה ןטפייטשעגסיוא ןיא ךיז רֶע טליפ ןגייא טינרָאנ ןוא

 ,םיור רעד זיא טקידלָאגעצ ,ןײש-טנוװָא ןיא טצנַאלג רעמיצ ןייז
 .םיוב ַא ףיוא טגנעה ןוז יד --- טכורפ-שזנַארַא ןַא םאר-רעטצנעפ ןיא

 ,טנערבעצ ךיז רעייפ ַא ,ּפָארַא ךיז קיאילנ ךיז טזָאל דלַאב
 .טנעה-ןגייווצ ענייז גנומער ךָאנ םיוב רעד סיוא-טקערטש טסיזמוא

 ,יירשעג שילרעטסיוא ןַא טביומרַאפ ּפָא-םכליה ואוו-ץעגרע ןוֿפ
 .ייווצ ענייז רעטסעווש יד ױזַא ןרעמָאי סָאד ,ךיז טכַאד םיא

 ,טכַארּפ ןיא ךיז טסלגיּפש וד --- : קידנּפָארמש רעטרעוו ןלַאפ סע
 ! טכַאמ עזייב סנוילת םעד םיוט םוצ טָאה טקיניײּפרַאפ זדנוא ןוא

 ,ןיז ןייק םיא רַאפ טָאה ןדנואוו עטלַא ןשירפוצּפָא רָאנ
 .ןיזומיל ןייז טיימש רעטקנַאלבעגסױא ןַא ריט רעד רַאפ ןעוו

 ,רַאוװלוב ןקיטַאלג ףיוא קידרעדער ןיוש םיא רע טביירט טָא
 ,ראפעג קידנעַארד א דניוושעג טלָאװ רע ןדיימסיוא יוו

 ,ייר א ןיא טלגנעלשעג ליפ סָאטױא ןגָאי םִע קירוצ
 .יירשעג שילרעטסיוא סָאד טביוטרַאפ םיא רָאנ ,טשיור רָאטָאמ רעד

 ,קיזומ יד טעילַאװכ ָאידַאר ןופ ןוא לּפענק טָאד טקירד רע
 .קירוצ דלַאב טמוק דליב סָאד ,ליורג רעד טדניװשרַאפ זיולב עגר ַא

 ,קעװַא טייוו ןליימ ףיוא ןישַאמ יד רעדניוושעג טזָאל רע

 .געוו ןטימ ןיא טביילב ןוא רעמ טינ טנלָאפ יִז !ּפַאטס ,םיצולּפ ,זיב

 ? סָאװ ןוא רעוו ןיוש טגערפ ןעמ ,ײר-ָאטױא יד םרעוו רעטכידעג
 .סָארדרַאּפ ןוא האנש טימ טילג יז ,םורַא טפול יד טליפ רע

 ,דנעוו א ךיז רעטניה ענייז ןגיוא יד טוט רע יו ןוא
 .טנעקרעד רע טָאה קילב ןיא ייווצ סרעטסעווש יד ןופ םיחצור יד

 ,סױרַא געוװו א טכוזעג בורגךננַאלש ןגנע ןופ ךיילג ןוא

 .זיוה ןקידצַאלַאּפ םוצ קירוצ טכיילשעג ךיז טרעטיצרַאפ

 ,טכַארטרַאפ ךיז תובשחמ עקיקערש ןיא רע טָאה טציא טשרע
 .טכאנ יד םלױרגעגנײרַא לופ םידחּפ טימ טָאה רעטצנעפ ךרוד



 םיובלעטייט ערַאד
 1914 ןיא ןריובעג

 1933 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 קרָאיײװינ ןיא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ

 .ןפָא רעטצנעפ .טלגױרַאּפ רימ .טכַאנ רעבלאה ךַא
 .ןפָאלש טשינ ץרַאה סָאד טזָאל'ס רָאנ ,דימ רעדילג
 ,קרָאק רעטלַארּפעגּפױא ןַא שַאלפ 8 ןופ ייוו ,לַאנק רעטּפָא ןַא
 קרָאיוינ רעביא טרָאד ןוא ַאד עדנילב ךעלסעג ףיוא
 .טדניוװשרַאפ ןוא טייקלימש יד טקילפעצ
 .טניוו רעטדימשעג א טלפייווצרַאפ םנייוו םנעוו עכיוה ןשיווצ
 ,לוק ןפיוא גרַאװגנוי ןעווער ,קנעש ןגעקטנַא ,גָאר ןפיוא
 .לָאטיּפש ַא וצ נעוװ ןפיוא תולוק יד טננילשרַאפ יואוועג סנַאלוכמַא ןַא
 םייוו רעד ןופ ךָאנ רעווקט סמיאט םילג ןליוק לסיש ַא יו
 .םיישרַאפ ןוא רוכיש בלַאה טכיל-ןָאענ טימ טקניוו ןוא
 ,ןגערב וצ טרעקנַארַאפ סעשזרַאב יוװ ןלַאמראװק םעלרַאה
 .ןקערש ןוא ןענרָאװ ייז ,רַאה ןופ רעמיה יד ןגיוא ץוָאלּפַאלש טימ
 ,קרַאּפ ןופ סנּפָאקוצ ,סנסופוצ ןטעהנַאמ טלמירד סע
 .קרַאמ א ףיוא טקעדַאב סעמַאמש טימ סטרַאקשוּפ יו רעזייה טימ

 .הנבל יד ךיז טעשטשאל ץאק עסייוו ַא יו .טכאנ רעבלַאה ךָאנ

 .ענַאקיא עטרעמולשרַאֿפ א רעטסיולק א ףיוא טלקניפ ןגעקטנא

 ,ןאשזד ירמע ןוז ןייז וצ טדער ןוא ,ץלַא ךָאנ טדעד ,טנאוו רעביא ,ןכש ןיימ

 .ןַאסוּפ ייב ןטכַאלש ןיא זיא ןלַאפעג סָאוװ

 ןענאל עטיירב סיזריושזד-וינ ןופ ,ןָאסדָאה טייז רענעי ףיוא טרָאד

 ,ןענַאלּפָארע תורוש ייווצ ךיז ןכָאה ןביוהעגפיוא

 .טכַאנ רעד ןופ טיוה עקירָאה יד לנענ עקירַאשז טימ ןקילפ ןוא

 טכאי א ףיוא טסענ עטעילוהעצ ןופ זַאשזד ַא ןטייוו ןופ

 ןפיש ענעדָאלאב ערעווש ןופ ךיז םורבעג טימ סיוא טשימ

 .ןפימ עקיטכאנייב ,עטיירב ןיא טקניז ןוא

 םמערוטש ךָאנ רעמייב עטעקאנ יו

 ,סמערוט ליוא דרַאדנַאטס םרָאד ןעיימש

 .ןקעל ייז רדסכ למיה םעד ןעגנוצ עקידנַארב טימ ןוא

 ,דרע רעד ןופ ןייוו םעד ןעיצ ייז ןעלצרָאװ ענרעזייא טימ

 .טרעוו ייז ןיא טשרוד רעד רעסערג ןוא ןעקנירט ןוא ןעקנירט
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 .טָארט ןדעיא געוו ןגנַאל ףיוא טלייצ רעגייז רעד .טכַאנ רעכלַאה ךָאנ

 טָאמש רעקידנעלמירד ןיימ ןופ רעטצנעפ םייב ייטש ךיא

 ,ןגָאר ףיוא עטעיַאטרַאפ טירט יד רעה ןוא

 .עמייהעג עדנכיילש ,סנטָאש יד עז ןוא

 .ןגָאירעבירַא טכַאנ יד ליוו ךיא
 ןכָארבעצ רעקימש ףיוא הנבל יד סע טָאה רעוו

 ? ןכש ןיימ ןופ ביוש ןיא ןָאטעג רעדיילש א ןוא

 ,ןכיוה א ןדנוצעצ טרָאד גרַאב ַא סע טָאה רעוו

 ? ןכיור עקיליונק טימ ןעגנַאהרַאּפ לסעג ַא ןוא

 ?טיור קידרוּפרוּפ ױזַא טכיל סָאד ןסאג ףיוא ךיז טקיט סָאוװ

 ? טיוט םוצ גניס-נניס ןיא רעדיוו ייז ןריפ ןעמעוו

 .גיוא ןענורעגסיוא ןַא -- למיה רעד -- .טכַאנ רעכלַאה ךָאנ

 .טכיל םעדָאפ ַא ךיז טלננַאד ץעגרע

 ןזיוואב ענרעּפוק ַא ךיז ץראטש ַא טָאה חרזמ ףיוא

 .ןזיּפש עקיטכיל טימ טכעטש שינרעטצניפ יד ןוא

 .ןרעטש-ךןגרָאמ רעד טניל טכַאנ ןופ סרעיילש רעטנוא ,טרָאד

 ,ןינַאב םוצ רעטמנעענ סָאװ

 .ןרעוו ָאד סנטָאש יד רעננעל

 ,טפָאלש סניימ קלָאפ סָאד ןוא

 ?רעמעּפש אזא העש ַא ןיא ,קלָאפ ןיימ טמולח סָאוװ

 ,ףיוא ייטש .ףיוא יימש

 !רעטער רעד לרוג ןייד ןופ רעוו ןוא
13 

 ַאדירָאלפ
 ,דנַאל קידתובחר ןיימ ןופ הלכ-םי עקינוו
 .סיורג ןייד ןוא רעביוצ ןייד ןעזעג טשינ לָאמנייק בָאה'כ
 .טיידַאב םעד טסואוועג טשינ גנילירפ ןקיבייא ןופ
 זיולב סעמַאלקער ןופ
 .טייוו רעד ןופ טרעדנואווַאב ןוא ךיד טנעקעג

 רימ ןייד וצ ןעמוקעג טנייח ןיב'כ
 טּפַאשביל טימ ץרַאה א ןוא
 .ריד וצ טכארבעג

 סמערוט עכיוה יד ,רעדעס שזדנערַא יד ,ןלַאטרַאװק עקיטכיצ עסייוו ענייד
 --- .םומש ןבילבעג ןוא טקילבַאב לָאמ ןטשרע םוצ



 -- . !5 םיובלעטייט ערָאר

 ,ןעזרעד בָאה'כ
 ! םור ןייד ןופ רעפערג לָאמ ןעצ דנַאש ןייד זיא'ס

 ןדָאלַאב סיניָאקָאק ערעווש טימ סעמלַאּפ עצלָאטש ענייד ףיוא

 .ןרערט-רעגענ עטליקרַאפ ןעננעה

 -- ןביוהעגפיוא למיה םוצ ץַאלַאּפ ןדעי רַאפ

 .ןעקנוזעגנייא סעטָאלב ןיא "סקעש , טנזיוט

 -- קראק ןטורעגסיוא ,ןכיילג ןדעי רַאפ

 .ןגימש יו ענעגיובעננייא םנקור טנזיוט

 .רעטכעוו טנזיוט -- רעטכעלעג ןזָאלגרָאז ןדעי רַאפ

 ,דנַאל ןיימ ןופ רעטכָאט עדנָאלב ,אדירָאלפ

 סָאב ןייד טָאה'ס ענייד טייקפייר עגנוי יד

 | דנַאנייב

 .טלעמשעג קנעש ןייז ןופ ןשיט ףיוא ןפנָארב רעשעלפ טימ
 ,בייל ןייד

 ןטסָאמעצ עקיריג ןגיוא טימ סוכ ןדעי יו

 .טסַאנקרַאפ ןוא

 ,קַארפ ןיא ןוא רעדניליצ ןיא קאזמלעג םוצ

 .ירפרעדניא זיב ירפרעדניא ןופ טלָאצ סָאװ

 ימ רעדמערפ טימ

 ןטעוועג-דרעפ ,ןטסעמרַאפ-טניה ,ןלַאװַאנרַאק ,ןטערַאבַאק רַאפ

 .ןטעלור עטפושיכרַאפ ןוא

 ,טצנַאלפעג ןוא ךיד טרענעג ,טיובעג טָאה סָאװ רעד
 ,ןגיױזעגנָא רבדמ ןייד םייווש טימ
 ,טנקירטעגסיוא ןּפמוז ענייד רעביפ טימ
 .ןמייק טגָארט

 ,טמָאלעצ ןוא עטמירקעצ רענייב טימ םעד רַאפ

 ,םיונ ןופ עמרעטאיעצ ,עטרעכעלעצ ןעגנול טימ

 ,טמַאלפעצ קידרעביפ ןניוא טימ

 םס םעד ,ביוטש םעד טגנילש סָאװ

 רָאי עצנַאנ סָאד "סמָאלס, ןיא

 בייל ןייז ןיא גָאטיײװ םעד טגָארט ןוא

 רוד וצ רוד ןופ

 ,ור ןייד ,ןוז ןייד ףרַאד ןוא

 .ָאמשינ ריד וצ געוו ןייק זיא םיא רַאפ
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 םערַָאה םענעדלָאג ןיא ,רעטכָאט עטעטנעּפעג

 .יירד רעמעג טָאה'ס

 רַאה רעפסייוו ןייד

 ,טכַאמעג דמַאז ןסייה ןוא םי ןופ ,ןוז ןופ

 יז רַאפ טיובענסיוא עשיטנַאניג ןעלּפמעט

 .ןדנוצעננָא סעמלַאּפ יד טכיל-טייצרָאי יו

 טיה ןוא טיימש רעטסירּפ ַא יו ןוא

 רעטסיינ יירד עקילייה יד גיוא ןייא טימ

 .רעטסיימ ןייז ןופ לגרָאנ םעד ןטייווצ ןטימ ןוא

 ןטסעמ ןוא ענייז טנעה ןלייצ סיוא גָאט ןייא גָאט

 לניופ-ביור ןדעי

 רעהַא ריד וצ טמוק סָאװ

 .ןטסענ יד ןיא ןנייל ענעדלָאנ רעייא

 .ןגָאטרַאפ ענעצלאזעג ענייד ןיא ןרעיוה רעטסנעּפשעג ,אדירָאלפ

 .טכענ ענעטעמאס ענייד ןענערב םימלצ

 רעדירב רענענ עניימ ןופ םנפיוה-רעטייש יד ייב

 .רעדילג עקידחסיסג ענייז רַאה ןייד ךיז טמערַאװ

 רעטעלב-ןדרעווש טימ סעמלַאּפ ענייד ןעייטש סע
 למיה ןנעקטנַא רעזדלעה עטקערטשעגפיוא טימ

 .םערוטש ַא רַאפ יו
 םַאצ ןבלעז ןיא וד יו טדימשענ ןיז ענייד ןטרַאװ סע ןוא
 ,ןרָאצ רעייז ןפיילש ןוא
 ! םי רעד יו
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 םייה רעליװזנָארב ןיימ

 ,דילאווניא רעמָאל א --- תולד סליווזנַארב ןופ ץרַאה ןיא --- םייח ןייצ

 ,ןײרַא םָארק רעדעי ןיא ןניוא עקידעמליב טימ טצָאלג

 טימרעדניא סמרַאקשוּפ ןשיווצ יו ,רעדלעפ עלַא טימ טצכערק

 ,ןייז גרַאװטלַא טרַאקשוּפ ַא ןיילַא טלָאוװו יז

 -- ,טנעוו ןופ ןבירמעג םעמוא םעד גָאט ןצנַאנ א טנייה בָאה'כ
 ,רעדנוזַאב "קיטנא, ןדיווטעי טקיניירעג ,טרעיישעג

 ,טנעה ןופ ךיז טליישעג טיוה ןיימ טָאה'ס זיב
 ,רעטנורַא טשינ זיא טנעוו יד ןופ רעיורט רעבָא
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 ּפָארַא טנעוו יד ןופ ןבעל רעקיטש ןכירק סע

 .דלעפ ןפיוא סעלדישַארטפס יוװ ןעגנעה ןוא

 ּפָאק ןיא םייל רעקיטש טפראוו עילעטס יד

 .טלעפעג םיא ואוו -- טעּפַאיל ןנער רעד ןוא

 -- ,ןייצ עשלַאפ טימ םינקז -- ןריט

 ,ןכאמראפ ןוא ןענעפע ךיז ּפירכ ַא טימ
 ,ןיינוצ טסַאנ וצ טמוק סָאװ ,ןרעדעי ןפירנַאב
 .ןכאמ קזוח בוט-םוי םעד ןופ ןטלָאוװ ייז יו

 ,ןגיוא עקנַארק ,עטלירבאב-ץראווש --- ןביוש
 טלעוו רעד ףיוא ןקוק ףרואוורָאּפ טימ
 ? ןגיוצרַאפ זדנוא רעביא םייקדנילב טָאה רעוו, : ןגערפ ןוא
 "? טלעטשרַאפ זדנוא ןופ ןוז טָאה רעוו

 ,טעלגעג ,ןשַאוועג ןביוש בָאה ךיא ןוא
 .ןידרַאג ןסייוו א ןיא טצוּפרַאפ רעטצנעפ ןדעי
 ,טעב ןופ ּפָארַא עכעליירפ א קוק
 .ןיּפש ַא לבונמ ַא ןופ טרעמשעצ טרעוו דיירפ ןיימ רָאנ

 ,טמעקעצ זיוה ןיימ ןופ לקניוו ןדעי ךָאד בָאה ךיא
 ,ןעגנַאהַאב רעדליב טימ טנעוו ןופ רעכעל יד
 -- טמעשרַאפ ןענינעל רַאפ טָאה ךימ ןַאקַארַאט ַא רָאנ
 .ןעגנַאגעג דליב וצ דליב ןופ טסַאנוצ זיא ןוא

 ,טנאוו רעד ןופ טלכיימש רע ,זגורב טשינ זיא ןינעל רָאנ
 ,ןענַאמרעד ךימ ןלעוו טלָאװ רע יו
 .טנַאקַאב טוג ןטיזַארַאּפ ןענייז םיא זַא
 .ןענַאטשרַאפ םיא כבָאה ךיא ןוא ,םלכיימשעג טָאה ןינעל
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 ןָאסלעביײא עקייכ
 1915 ןיא עקירעמא ןיא ןריובעג

 ןנ ר ַא ם

 ,ךעלזעלג ןעגנילק "! םייחל טוט, עלַא ןלעוו ןגרָא
 .ןטענַאיַאב עסייה ןעקנאלב רעדיל עיינ ןעגניז ןטניוו
 ןענַאמומ-טיומ ןופ ,ןַאנַאק ןופ

 : רצוא ריא וצ םמענ דרע יד ןוא
 עג דרע יד ן .ןרעמש עקידנצילב ןופ ןוא

 --- ןגיוא עדנילב ןוא טנעה עפייטש

 ,רעמסביל ןיימ ןעוועג זיא רעכלעוו ומסעוו ןעמארג עכלעוו
 ! ןגייווש סנעמעוו ןוא ןיימטש רעכלעוו ? ןסַאּפוצ קיזומ ַאזַא וצ

 טרעצנַאק-װַאנינַאמכַאר ַא |

 טייקכייוו ןיא ךיז ןגיוו ,םעטָא ןייד טימ םיא טסיירט וד
 .גנַאלק ןופ טייקיבייא ןוא -- גנַאזעג ןופ ענייה םעד
 רעייפ םעד ןיא םיא טסדיילק ןוא

 ,ןעּפָאש טבעל ץרַאה ןיימ ןיא ןוא
 ןע עלץ ןיימ ןיא }ן .גנאלק-רעדנואוו ןייד ןופ

 טסייר המשנ ןייז ןוא
 ,טייקלימש ןיימ ןופ ןטייק יד ,רעגניפ-רעטסיימ ענייד ןוא
 ,טסייג ןיימ ןופ ןטייק יד ,גנַאזעג ןיא טרוכישרַאפ

 טרעהעג בָאה ךיא

 ,ןזיר ןוא ןדלעה ןופ תוישעמ טרעהעג בָאה ךיא
 טעטש ןופ ורמוא םעד ןבָאה סָאװ ,םיאיבנ ןופ

 ,טנַאיעג ןסאג יד ףיוא טולב ןופ ןעגנַאלק ןיא

 תודופ עקיבױטש עלַא קירוצ ןעמוק סע רָאנ

 ,טניוו םעד ןופ ךרָאש ןיא ,ןרעטש ןופ רעבליז ןיא

 לּפענ ןופ ןסקאו ןטלַאטשעג עדימ ןוא

 .םױרַא למיש ןוא

 ןקילב ערעייז ףיוא עז ךיא ןוא

 ,םיורנ טינ זיא גיז רעד

 ,סיורנ טינ זיא ניז רעד

 ,רבק רעד טינ ךיוא ןוא

 ,לופ טינ ןוא סיורג טינ

 .דניק א ןופ רערט ןייא יו
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 יקצילַא סעטאמ
 1915 ןיא ןריובעג

 1949 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 זהפ 59ה884סמה

 רעדלעפ עסייוו עסיורג .ךיא טיירּפש ןענאליינ טי
 .שיט ןטַאלג ןפיוא הוואנ םימ סיוא ךיא גייל
 ,ןעיינש עגנוי ןופ יו םייקליק א םייג סע ,עז
 ! שירפ ןוא קנַאלב זיא סָאװ ,טײקרָאלק יד עז

 ,רעצנַאנ ַא טָאג א ךיא ןיב ּפַאש ןגנע םעניא
 : םלעוו עקידרעטניוו יד סיוא קידנע ךיא ןוא
 .ןעניײלּפ רעביא ךיא ךַאמ ןענַאּפש קילייא ןַא טימ
 ,טלעק רעפראש ַא טימ ןזָאלב ןטניוו עזייב

 ,רעבירג ,ךעלגרעב ןרעוו ,רעדלעפ יד ךיז ןבייח
 .טכיזעג ןיא טייקסייוו הזנור ַא םימ ןפרַאוװ
 ,ןגיוצעגסיוא ,קיאור רעדיוו ייז ךַאמ ךיא זיב
 ,םכיש ףיוא םכיש ךיז טנייל טייקליטש רעדימ ןיא ןוא

 ,ןגָארמ רעדמעה עיינ יד טעוו ריא ןעוו ! םיסימ
 -- גָאי א ןַאמ רעדילג ןיא טלעק רעשירפ טימ םעוו'פ ןוא
 -- רעטיירּפש רעמדימעגנייא ןַא --- ךיא בָאה סָאד זַא ,טסייוו
 .גָאמ ןסייה ַא ןיא ןּפַאשַאב טלעק יד טָא
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 פָא 1 ַא
א מי ערע

 ןי רַ

 | .םפיולטנַא ףָאטש רע
 םייקכיילב עטנערעגפיוא יד ךָאנ םיא טפיול סע
 ,רעגניפ ענייד ןופ
 .רוּפש םעניד ַא טזָאל ןוא
 םעדָאּפ רעסייוו רעד
 ףָאטש ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןביילב טעוו
 ,גנַאל ףיוא
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 -- ךָאנרעד
 ןייז ןיוש טנעה ענייד ןלעוװ סע)
 ,(לעג-טקיאורַאב
 דיילק ןסירעגּפָא ןא ןופ ץעגרע טעוו
 טייקכיילב עמנערעגפיוא יד ןמכײלסױרַא
 .רעגניפ ענייד ןופ

1949 

 ךיז ןפערט רימ

 טייג יז .וינעווע שזדירבנייב ףיוא ךיז ןפערט ריז
 רָאה עריא ןופ טייקינוז יד .טָארמ ןכיוה טימ
 תומא 'ד ןרירנָא טשינ טזָאל
 ןגיוא עריא רַאֿפ .טשינ ךימ טעז יז .טייקנייש ריא ןופ
 ,םענייא ןופ ןטָאש רעד ןעוועג טשינ לָאמ ןייק זיא
 .שידיי םנרעל סָאוװ
 ,ערעזדנוא סנטָאש יד ףיונוצ ךיז ןעמוק'פ ןעוו .טשינ ךימ טעז יז
 פיל ריא ןופ טייקטמיור יד .רַאוטַארט רעד רעמעראוו טרעוו
 ןגיוא יד .טשינ ךיז טנעוװַאב
 יז ןיא ךינ ןפיול סע .טשינ ןעלכיימש
 טָאמש ןופ ןרעייפ יד טלַאק ןענייז סע .טָאטש ןופ ןרעייפ יד
 ,ןגיוא עריא ןיא
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 ט גווָא

 וינעווע דרָאפמעמ ףיוא .רעסערג ןוא רעקיטכיל טרעוו גָאר םייב ּפמָאל רע ז

 רעכעה ןיוש זיא טנווָא רעד .רעדניק ןופ יירשעג סָאד רעליטש טרעוו

 סָאטיוא יד ןופ למוט רעד .רָאטס-ידנעק םייב טסימ טימ סַאפ רעד ןופ

 ,ײװדָארב קידנעלּפַאלּפ ןופ ןגיל א טרעוו ןשטנעמ ןופ געיעג ןוא

 ךיוא ןענייז רעוויר םייב סרעצַארקנקלָאוו יד

 ,דרעפ ןמוג ןייז רעמ טינ טייטשרַאפ עלעגניי קישטניילק ןיימ .ןגיל ַא

 ןארָאמסער ןופ .דיילק םעמַאמ ןיא ףָאלש םעד טכוז ןוא

 ךיז ןופ ןעמענּפָארַא יז טםעוו דלַאב .םעסימ יד םייהַא דימ טייג

 עמַאמ ריא זא ,ןענָאמרעד ךיז ןוא ןקַאזדָאליינ יד ,דייז ןופ דיילק סָאד

 ,םיפ עקנַארק עכלעזַא טַאהעג ךיוא טָאה

 .יז יו
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 עקלאטשירק ןרחא
 1940 ןיא ,לָאערטנַאמ ןיא ןריובעג

 *ינק ע מ יליוו

 לעצ ןייד ןופ ריט רעד ףיוא טיוט רעד ןיוש טּפַאל
 .ןבוהרַאפ ןעלסקַא רעביא קַאה רעד טימ
 ,לעפַאב םרעטכיר םיול ןמיוט וצ ךיד טיירג

 .ןבױרקעװַא ריד ןופ ןבעל ןייד
 ,לעווש ענרענייטש יד רעבירַא ןיוש טערט רע

 .ןביומטש-ןטיוט עילעטס ןופ ךיז ןטיש
 ,טיוה רעצרַאוװש ןייד רַאפ
 .םיוט םוצ ךיד טֿפשמ רע

 ,םכַאנייב רעטכיר רעד טשינ טפָאלש סע

 .ןעניז ןייז ףיוא םוקמוא ןייד זיא'ם

 ,טכַארמ רע ליימרוא ןייז ןופ

 .ןענינַאב ןיא ןייז רבקמ ךיד טעווװ ןעמ

 ,טכַאל רע ,"רעצרַאווש א ךָאד זיא רע;

 .ןעניר טולב ןייד טוט סע יוו ,טשינ טעז רע

 ,ןצרַאה ןיא טכַארמט רע ,"דלעה ַא ןיב'כ,

 .ןצרַאװש ַא טכַארבעגנמוא בָאה'כ

 ,טקיטשרַאפ טפול יד --- יּפיסיסימ ןיא
 .ןייבעג ןכעלשטנעמ ןופ ךיור ןופ

 ,טגיזעג טיומ רעד טָאה סע
 .ןילַא טמותירַאּפ רעדניק יד
 ,טניל ןיוש רבק ןיא ןברק רעד
 .ןייוועג שירעדניק סָאד טרעמָאי
 ,טלגיררַאפ ,ןסָאלשרַאפ טשינ רעמַאק רעד
 ,טלניזרַאפ לעצ ןיא םירט סנברק םעד

 "גיה ,יּפיסיסימ ןיא עגַאלקנָא-לובלב א ןופ ןברק-רעגענ ,יגקעמ יליוו *

 ,1951 ,יאמ ןט8 םעד טעטכירעג
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 ,טנערברַאפ ךימ ןבכָאה ייז,

 ,מיוה ןיימ זיא ץראוװש לייוו

 ,טנעוו-םירבק עטיוט ןשיווצ ןסָאלשרַאּפ ךימ

 | .טיומ רעד ןלעצ ןשיווצ טנַאּפש סע

 ,טדנעלרַאפ טייקיטכערעג יד זיא'ס

 .טיורב סָאד רעדניק עניימ ןופ ןעמענ ייז

 ,טכעװשרַאפ ןלָאקניל ןבָאה ייז

 ."טכענקרַאפ רעדיוו רענענ יד

 ,טיומ ןייד ךָאנ םעלראה טרעיורט
 .ןרערמ ןיא ךיד רהטממ ןענייז ייז
 ,טיור טולב ןופ דרע סיּפיסיסימ
 .ןרעוו עטליופרַאפ רעמיוב יד
 ,טיורב רַאפ ןצייוו ןייק ןסקַאװ סע
 ,ןרעטש יד ןרעטצניפ ןוא ןעלקנוט סע
 ,ןעיצרַאפ ןוז יד סערַאמכ
 .ןעהילת רעטעלב ענירנ ףיוא ןרערט-יוט

 ,טקעדַאב טולב קידוז םימ לוטש-םוקמוא רעד
 ,ןמייז יד ףיוא ןרעווילג טולב סנּפָארט
 ,טקעטש ָאד שיילפ יור קימש ַא
 ,ןטייר סנּפָארמ טולב גערב ריא ףיוא
 ,טגעװַאב ץלַא ךיז םיוה עטעילאמסרַאפ

 עקלאטשירק ןרהא

 ,ןטייו ןופ ץלא ךָאנ טגנילק יײרשעג-רעמָאי רעד
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 ןעמ רָאטסאּפ רעד

 ,םיוז-למיה ןפיוא ןוז יד ךיז טקעו)
 ,ןלַארטש עריא טפראוװ יז רעדלעפדץייוו ףיוא

 ,םיוק ןעשטשיּפ סָאד לניופ ןופ ךיז טרעה
 .ןלאפ ןעגנַאז יד ףיוא סנּפָארט-וט

 ,ןקעוו ךיז ףָאלש ןופ קלָאּפרָאנ ןיא ךעלזייה יד

 .םעז ןעמ עטצוּפעגסױא ,רעגענ יד

 ,ןקעדַאב דלָאנ טימ ךעלדנרעק ערעייז ,ןעגנַאז יד

 .טעבעג ןופ זיוה םוצ טייג ןעמ ,קיטנוז

 ,טיימש רָאטסאּפ רעד לעּפאק ןפיוא
 .ןדער טוט רע רעגענ יד וצ



 עקלאטשירק ןרהט

 ,דייר עכעלדירפ ענייז קיכליה ןעגנילק
 .ןדעי ייב ןגיוא יד ןענייש סע

 ,רעדירב ךיז ןייז ןלָאז ,עצראווש ,עסייוו,
 .טנַאה ןיא טנַאה טרעדילנעג

 ,רעדיל-םולש ןעגניז ןעמַאזוצ
 ."דנַאנַאב ןבעל ןדירפ ןיא

 ,יאמ ןופ ןזָארג ןשיווצ רָאטסאּפ רעד טייג

 . .ןטכַארט טוט רע קלָאפ-רעגענ ןייז ןופ

 ,יירפ ןרעוו ןיוש רעדירב ענייז ןלעוו זעוו

 .ןטכַארַאפ עצראווש ןרעהפיוא לָאז ןעמ

 ,דרעווש יד ןביוה ךיז רעגענ רעביא טוט סע
 .ןצרַאה ןייז ןיא לייפ א טליצ ןעמ
 ,דרע רעד ףיוא דמַאז סָאד יו
 .ןצרַאװש ןופ ןבעל םָאד רקפה

 ,טנעה ענייז ןדניב סעקינעלק ייווצ םיצולּפ

 .ןעקנַאדעג ענייז ןרעוו ןפירעגרעביא

 ,טנעװ-ָאטיוא ןשיווצ ןיירַא םיא ןּפוטש

 .ןעגנאמש ענרעזייא טימ םיא ןגָאלש

 ,ןדמַאז יד וצ דלַאװעג טימ םיא ןעמענ

 .ןדניבעצ ייז סיפ ןוא טנעה ענייז
 ,ןדנאר-עניילק ץנייז ןסינַאב ייז טפַאנ םימ
 .ןדניצרעטנוא ייז רָאטסַאּפ םעד

 ,לקַאפ א יװ ןעמ ףעזעשזד טנערב
 .ןעמאלפ יד שיילפ ןייז ףיוא ןכירק

 ,לקאוו ןייק ,יירשעג ןייק טוט רע
 .ןעמאזוצ ףונ ןטימ רעדיילק ענייז ןענערב

 לא יא
8 

 ,לָאטיּפש ןיא טניל רָאטסַאּפ רעד

 .ןעגנאלק-לגייפ יד ךיז ןרעה ,ןנרָאמירפ

 ,לוק ןכַאװש ַא ןיא ןּפיל ענייז ןעשטּפעש ,"טפַאשרעדירב

 .ןעגנַאגעגסױא זיא ןברק-רעגענ רעד
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 דנַאלסור ןופ ךעלעווירב יד

 ,ןַאמ רערעייט ןיימ ,יוא
 ,ןיירַא וטסלָאז דרע רעד ןיא
 ,ןביילברַאפ ןטרָאד וטפלָאז ןרָאי ןָא
 ,רעיש רעד זיא לפיוו
 ,ריד ייב ךיז ןטעב וצ
 .ןביירשנַא עלעווירב א רימ טסלָאז וד

 ,טכַאניײב גָאלק ןוא ןייוו ךיא
 ,טכַארמ ןוא גיל ךיא רָאנ
 ,ןבעל טינ רימ ןָא וטסנָאק רשפא
 ,ןַאמ ןיימ ,ריד ךיא טעב
 ןייז םוג ױזַא טסלָאז
 .ןבעג טרָאװטנַא ןַא רימ ןוא

 ,דנַאלסור ןיא ךעלעווירב יד ,יוא

 ,ץרעמש טימ ןוא ןדייל טימ לופ ןענייז

 ,ןרערט טימ ןוא ןייוועג ליפ טימ

 ,ןרעה וצ טרָאװ ךעליירפ ןייק

 ! דנַאלסור ןופ ךעלעווירב יד ,יוא

 ,קינומש-חמי ,רָאנ וד רעה

 ,קינוב-לכ ,וד ,ךַא

 ,ןענערב וטסלָאז רעייפ ַא יו

 ,ןרָאי ענייד וצ גָאלק ַא

 ןרָאפעגקעװַא טסיב וד סָאוװ

 ,ןרעק טינ קירוצ וטסליוו רימ וצ ןוא

 ,ןסע ןטעב רעדניק יד
 ,ןסעגרַאפ ןיוש ךיז טסָאה וד ןוא

 ,ןבעל םוצ טיורב ןייק ָאטינ זיא סע
 ,סעלַא ןיוש ךיא בָאה טצעזרַאפ

 ,תילט ןייד וליפא

 .ןבעג טינ טרָאװטנַא ןייק רימ טסליוו וד ןוא

 -- !דנַאלסור ןופ ךעלעווירב יד ,יוא
 עבָארג יד הרש

 ,עבָאד עצרַאוװש יד ןוא
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 ,ןרָאװעג ךעלקילג ןיוש ןענייז

 טקילנַאב ייז ןבָאה רענעמ יד

 ,טקישעגוצ םלענ ליפ ןוא

 ,ןרָאפעג ייז ןענייז קרָאי-ינ ךָאנ
 טרַאּפשרַאפ ץייז ךיא ןוא

 ,טרַאװ ןוא טראוו ןוא ץייז ןוא

 ,ןבירטעגסױרַא ןיוש ךימ ןעמ טָאה הריד רעד ןופ

 ,ףָאלש ןיא עלהשמ

 ,ףױרַא למיה םעד ףיוא קוק ךיא

 ,ןבעג טינ טרָאװטנַא ןייק רימ טסליוו וד ןוא

 !דנַאלסור ןופ ךעלעווירב יד ,יוא

 טרָאד וטסָאה רשפא

 ,טרָא ןיימ ףיוא עטייווצ א

 ,ןקילג רענַאקירעמַא יד ריד ךיא ןינרַאפ

 ,ןעניימ טינ טסלָאז וד

 ,ןענייוו ריד ךָאנ לעוו ךיא זַא

 .ןקיש רימ ךָאד וטספרַאד טנ א רעבָא

 הנושמ-התימ א ןייא םענ

 ,הנידמ רענעדלָאנ רעד ןיא

 ,ןבעג ןטייווצ ַא טָאנ טעוו רימ

 .הרצ אזַא ןופ רוטּפ רעוו ךיא

 ,הרש-היח בייוו ןייד רימ ןופ
 .ןבעג טרָאװטנַא םשה-ןעמל
 !דנַאלסור ןופ ךעלעווירב יד ,יוא

 וויזירפ רעד
 ,ןעמוקעג זיא רָאי רעטנצרעפ רעד
 ,ןעמונעגוצ ךימ ןעמ'ט רענלעז א רַאּפ
 ,ןגעלעג עמראזאק ןיא געט יירד
 .ןבעגעג טינ ןסע ןייק ןוא

 ,ןפָאלטנַא קלָאּפ ןופ ןענייז יירד
 ,ןפָארטעג ךימ טָאה ליוק עטשרע יד
 ,היוול ןיימ ךָאנ ןיינ טעוו רעוו
 .רעיירטעג רעד ,לדרעפ רעד רָאנ
 ,ןגָאלק ןוא ןענייוו רימ ךָאנ טעוװ רעוו

 ו ,ןגָאז שידק ריס ךָאנ טעוװ רעוו
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 רעדלעפ ןשיווצ ,רעדלעוו ןשיווצ

 .רענלעז רעטעגרהעג ַא ןטרָאד טגיל

 ,ןבירשעג ץיירק ןמיור םוצ טָאה עמַאמ ןיימ

 ,ןבילברַאפ דלעפ ןיא זיא ןוז ריא זַא

 ,ןרָאפעג עקירעמא ךָאנ ךיא טלָאװ רעכיילנ

 ןרָאי עננוי עניימ טליּפשרַאפ בָאה'כ רעדייא

 ;טרעהעג ריא טָאה יצ

 ,טרעהעג ריא טָאה יצ
 ? ןפָאלרַאפ ךיז טָאה'ס סָאװ
 יורפ ַא ןַאמ א
 .ןפרָאװעגקעװַא טָאה

 קעווַא זיא רע
 ,טלעוו טייז רענעי ןופ
 ווירב ןייק טינ טקיש רע
 .טלעג ןייק טינ טקיש ןוא

 קעװַא זיא רע
 ,הנידמ טייז רענעי ןופ
 יורפ ַא טזָאלעגרעביא טָאה רע
 .הנוגע עקיבייא ןַא

 ,עלעגייפ ַא טזָאלעגרעביא טָאה רע

 ,םגנוי א עלעגייפ א

 ןלייצרעד םיא לָאז'ס

 .גנידסעלַא ןופ

 ,ןגיולפעג זיא עלעגייפ'ס
 ,םיוא דלַאװ ןוא ןייא דלַאװ
 ןעמוקעג זיא'ס ןענַאװזיב
 .זיוה ןיא רעדרעמ םוצ

 ,רעדרעמ וד ,ףיוא ייטש,
 ,חצור וד ,ףיוא ייטש
 ,יורפ ַא טזָאלעגרעביא טסָאה
 ,"ןייגקעווא טלעוו רעד ןופ טעוו יז

 ןיליפת ןוא תילמ,
 טנײלעגּפָא גנאל ןיוש ךיא בָאה

 בייוו ןיימ רַאפ טנג ַא ןוא

 ."טיירגעגוצ גנַאל ןיוש

 ,ןגיולפעג זיא עלעגייפ'ס
 ,טכַאנ א טימ גָאט א
 -- ,ןעמוקעג זיא'ס ןענַאוװזיב
 ,טכַאמשראפ ךעלעּפיל יד

 ,םינּפ וד ,ףיוא ייטש,
 ,הרוצ ענעדליג וד
 ןַאמ ןייד ןופ טכַארבעג ריד בָאה'כ
 ."הרושב עטסיוו ַא

 ןעמונעג טָאה יז יו ױזַא
 ,ןענעייל וצ עלעווירב סָאד
 ןביוהעגנָא יז טָאה ױזַא
 .ןענייוו ןוא ןנָאלק

 ןעמונעג טָאה יז יו ױזַא
 ,טנַאה רעד ןיא טג םעד
 טעווערעקעגסיוא יז טָאה ױזַא
 .טנַאו רעד וצ םינּפ םעד

 .ןענייוו וצ ףיוא ןיוש רעה,

 ,ןגָאלק וצ ףיוא ןיוש רעה

 רעטרעוו ייווצ ענייא

 ,ןגַאז ריד ךיא ןַאק

 ןבעל לעוװ ךיא לפיוו זַא

 ,ןביירש ריד ךיא לעוו

 ךעלעגילפ ייווצ עניימ טימ ןוא

 ."ןזייוונָא געוו ןרעפעב םעד ריד
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 ןקילג רענַאקירעמַא

 ,ןֿפָאלעג עקירעמַא ןייק ךיא ןיב סָאװ
 ? ןפָארטעג טרָאד ךימ ןבָאה ןקילג ערעסָאװ ןוא
 ,ןבילברַאפ ךיא ןיב טנלע זא
 ,ןבירמרַאפ רעמומ ןוא רעטָאפ ןופ
 .םייוו ױזַא רעדירב ןוא רעטסעווש ןופ

 ,םייהַא ןרעטלע עניימ ךימ ןטעב טציא
 .ןייש טינ רימ רַאפ זיא ןעמוק וצ םייהַא ןוא
 רעייפ ַא רימ ןיא טנערב סע
 ,רעיירטעג רעמומ רעכיל ןיימ וצ

 .ריא וצ רָאנ ךיז טיצ ץרַאה ןיימ ןוא
 ןבעג רימ טעוװ יז ,םייוו'כ
 | ,ןבעל םוצ טיורב ןיימ קירוצ
 ,דיל סרעטומ רעביל רעיירט ןיימ גניז ךיא ןוא

 עקירעמפא ןייק ןרָאפעג זיא עטַאט ןייד

 ,ריב זָאלג עמטסעב יד טרָאד רע טקנירט

 ,רעדניק עניילק ייווצ םימ טזָאלעגרעביא רע טָאה ךימ

 ,רימ רעד ייב ינע ןא יו ױזַא

 עקירעמַא ןייק ןרָאפעג זיא עטַאט ןייד
 ,ןייוו זָאלנ עטסעב יד טרָאד רע טקנירט
 ,ןקילגמוא עלַא ןופ ןטיהרַאפ טלָאװעג םיא בָאה'כ
 .ןיירַא טםינ עמרוט ןיא לָאז הע

 עקירעמַא ןייק ןרָאפעג זיא עטַאט ןייד
 ,רעלעב יד ףיוא ןריצַאּפש טרָאד טייג ןוא
 עריּפַאש עלחר ייב טזָאלעגרעביא רע טָאה ךימ
 ,רעלעט יד ןשַאװ ריא ייב לָאז'כ

 ןרָאפענקעװַא זיא ןַאמ ןיימ

 ןגיובנלע עריא טםימ טרַאּפשעגנָא
 ,טכַאנייב טעּפש יורפ ַא טציז
 ,ןגיוא עריא סיוא ןסיג ןעוט ןרערט
 .םכארט ןוא טציז יז רָאנ

 ,ןכַאמ ןקילג ןרָאפעג זיא ןַאמ ןיימ
 ,ןײלַא טזָאלעג רֶע טָאה ךימ
 ,ןקישוצ םג א ןעוועג רע טלָאװ ייכענ
 .ןייגעצ םינ רימ ןיא ךיז לָאז ץרַאה ןיימ
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 ,ןטייוורעדנופ ןעייטש ךעלרעדניק עניימ
 ,ענימ עיירפ ןייק טינ ןזייװַאב ייז
 "פ רעמַאפ רעזדנוא זיא ואוו ,ינעמַאמ , : ךימ ןנערפ ייז
 ...רימ זיא רעטיב ןוא רעמצניפ זַא

 ,ייז ףיוא ןקוק רעירפ ךיא לָאז יצ

 ,ךיז ףיוא ןנָאלק ךיא לָאז יצ

 ,ייוו רימ טוט ןצראה ןיא זַא

 .רימ זיא רעמיב ןוא רעטצניפ זַא

 ,ןכַאמ ןקילג ןרָאּפעג זיא ןַאמ ןיימ
 ,ןײלַא טזָאלעג רע טָאה ךימ
 ,ןקישוצ טג א ןעוועג רע טלָאװ ייכענ

 .ןייגעצ טינ רימ ןיא ךיז לָאז ץרַאה ןיימ

 רענעמ עסיורג עלַא ןעוועגסיוא ןיב ךיא

 ,ענולק יד טייל עלַא ןוא

 * עוומצעשירּפ ןיימ לייצרעד ךיא ןעמעוו

 .עגושמ רימ ןעמ טכַאמ

 ,גנוריסאּפ --- עיװטסעשטסיָארּפ *

 לטעטש עשידיי עטלַא סָאד -- װָאשטַאקלאט .ז



 ה מ י ש ר

 ןבַאה עכלעוו ,םידיחי ןוא סעיצַאזינַאנרַא ןופ

 טכַאמענ ךעלנעמ ןעננורעייטשייב ערעייז טימ

 עינַאלַאטנא רעד ןוֿפ גנוניישרעד יד





 עינַאלַאטנא רעד רַאפ רערעייטשייב ,ףוקיא ןופ טניירפ

 ןקירָאײגנַאל רעזדנוא ןופ קנעדנָא םוצ
 טניירפ ןוא רבח

 ריאמ

 ,"רערָאנש , יד ןופ גרעבסקאװו ריאמ

 -רַאפ ןבעל ןוא בייל טימ זיא רעכלעוו
 ןטימ ,ךוב ןשידיי ןטימ ןעװעג ןדנוב
 -מוא שיגארט .ןפאש-רוטלוק ןשידיי

 ,1953 ,ץרעמ ןט24 םעד ןעמוקעגנ

 | גרעבנעזייא ריאמ ןוא אבויל
 סָארג השמ

 ןושרג םייח
 ןיקייה .נ

 לקסעה ינעפ
 ןיו עשטוואכ ןוא לא

 קיניװ ,ה ןוא אדיא
 ןַאקלואװ עשטלאב ןוא לוולעוו
 רענייוו סירָאב
 רעּפניײװ אטיז ןוא .ז
 הירכז .ז םירבח יד
 ליזיימ ענעיכ ןוא ןמחנ
 רענישַאגַאג עינָארב ןוא המלש םייח
 ןַאמדירפ עלעדא ןוא ןמלק
 קנערפ םירמ

 װָאלּפאק דוד ןוא ילַאמ
 גרעבגיילק עינַאמ
 לָארַאק אנא ןוא לואּפ
 ץלחר
 ָאריּפאש ףסוי ןוא עשאר
 קונייש .א
 ינָצ ןוא װַאטסוג

 סירָאב ןוא אטעי
 ןיילק ינעשזד

 ןור כול

 יקסוועשינַאי דוד
 ,1953 ,רעבמעווַאנ ןט15 םעד ןברָאטשעג

 רָאי 67 ןופ רעטלע ןיא

 רענעבעגעגרעביא ,שטנעמ-רוטלוק רעשידיי רעביל ,רעליטש ַא

 .ףוקיא ןופ רעציסש ןוא טניירפ

 רעד ןופ ןירעבָאהביל ,יורפ רעיירטעג ןייז ןורכזל ךיוא
 רוטלוק רעשידיי

 ע רַא ד
 1949 ,ילוי ןט1 םעד ןברָאטשענ

 טעטימָאק-טָאטש ףוקיא

 אשַאּפ ןוא

 סעלעשזדנַא-סָאל
 ןורכזל

 םירוָאמ .א

 זיירק-ןעייל ףוקיא
 סעלעשודנַא-סָאל

 ןורכזל

 סעליט םייח

 ףוקיא רעדואווילָאה
 ןורכזל

 דלעפנעזַאר לאומש
 ןייטשּפע רָאדיזיא ןוא

 ןייארַאפ-ןעיורפ רעריזָאמ
 סעלעשזדנַא-סָאל
 ןופ קנעדנָא ןיא

 ַאריּפַאש-קילערָאגנ עינעה
 1954 ,רעבמעווָאנ ןט11 םעד ןברָאטשעג

 ףוקיא רעסעלעשזדנַא-סָאל
 ןורכזל

 רענסעק םאיליוװ

 רעלעטס ןַאמייה .רד
 אדייא יורפ ןוא

 ,סאמ ,יסלעשט

 ןוז רעייז ןורכזל
 ימס ָאי
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 ןידוק יליל ןוא לטָאמ
 געּפיניװ

 ןיא ןעמוקעגמוא ,חסּפ רעדורב ןורכזל
 ןיוא .סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא 1
 מעק א -- אדירפ רעטסעוװש ןורכזל

 ,טלעו רערעסעב א ראפ ןירעפ

 ןייטשנָארב זואר .רד

 יקסווָאכַאל היעשי ןוא
 ָאטנָארָאט

 ןרעטלע ערעייז ןורכזל

 למע ןוא לטָאמ

 יכדרמ-נגילץז ןוא

 לטע-תור רתסא ןוא

 ןילגעד סירטיב
 סעלעשזדנַא-סָאל
 ןאמ ריא ןורכזל

 השמ גילץעז

 רעלושטלַא ָאעל ןוא גניווריוא
 סעלעשזדנַא סָאל

 ןרעטלע ערעייז ןורכזל
 ַאלעב ןוא ןַאמַאלָאס

 יקָאװלימ ןיא עּפורג-ףוקיא

 בַאװש .י ןורכזל

 ץינרָאפילַאק ,רָאניפלע
 יקסווָאנַאי זואר

 ירעה ןַאמ ריא ןורכזל



 סייוו ףלָאװ ןוא הקבר
 קרָאיוינ

 רעטסעװש ןוא רעדורב רעייז ןורכזל
 רטייז ןוא גרעבגעזייא םירמ ןוא ןבואר
 -עגמוא ןענייז עכלעוו ,ץרּפ לארשי ןוז

 ,ןרעמַאק-זאג סרעלטיה ןיא ןעמוק

 ןָאסלענ .ַאדירפ
 אנָאזירא ,סקיניפ

 ןאמ ריא ןורכזל

 ס ק 8ַא מ

 טרעבליז האל
 קרַאידוינ

 ןַאמ ריא ןורכזל

 בָאקיישזד

 רעביירש דוד ןוא רשא
 קרָאייוינ

 רעטומ ןוא יורפ ןורכזל

 סנעראלפ

 ןַאמטרױק הקבר ןוא ןרהא

 סעלעשזדנא-סָאל

 רעטכָאט רעייז ןורכזל

 לעיסול

 שידַאק עדייא
 סעלעשזדנַא-סָאל

 ןַאמ ריא ןורכזל

 לאומש

 דרַאג עקייכ ןוא לכימ
 ןוז םענעברַאטשראפ קיטייצירפ ןורכזל

 דרַאנרעב

 רעשידיי ןוא רעקיזומ רעטריטנאלַאט
 ןייז וצ טייקנדנובעגוצ טימ שטנעמ

 ,טלעװ רעד ןוא קלָאפ

 ,סַאמ ,ןָאטסָאב

 ץיּפש קחצי ןוא ינעשזד
 רעגָאװש ןוא רעדורב ןורכזל
 ףלָאװ לאיחי ןוא ינאמ

 ,סַאמ ,ןַאטסָאב

 ןייטשנערָאב לקיר ןוא םהרבא
 רעדניק יד ןורכזל

 ,סַאמ ,ןָאטסָאב

 יקסלעב המלש
 סעלעשזדנַא:סָאל

 יורפ ןייז ןורכזל

 ערָאד

 קר ַאי-וינ

 רענװַא עקטע
 ךאברעיוא ַאצל
 טכילרוא לזייר

 טרעבלַא ,ל
 יקסנאשלַא זוָאר ןוא בקעי

 ןוקָא ערעס ןוא ןַאמייה

 ןוקַא דע
 װָאנַארַא אינעג
 װָאנָארא ערעס ןוא םעס
 .ןָאסנַארַא רסיא

 קילרָא .ד
 שטיוואקציא הכלמ ןוא ןימינב
 סמארבייא יער
 .ש .א
 לעמואב םירמ
 ןייטס ןוא ץיװָאלַאב שזדרָאשזד

 םואבנעראב סוילושזד
 ןיקרַאב סירָאמ

 ןיזדוב לטע ןוא .ש
 ץיװָאקשַאב הרש
 אדוב ארָאד ןוא ןבואר
 שידוב הקבר ןוא .מ
 סעלייב לטע ןוא ןטיינ

 קיב עלייב ןוא םהרבא
 טאלב .א

 קעלב רשא
 ןָאסטעדנעב אראלק
 רעקעב הרובד ןוא לאומש
 ןייטשנרעב רנבא
 ,ב .מ

 ןוארב ערָאד ןוא רָאדיזיא
 ןאמטיָארב ,א
 ןייטשנַארב סקאמ

 אדיורב לסאב-הרש ןוא ףלואוו
 ץדיורב .ה ןוא עּפיצ
 קילעגָאג הרש ןוא םהרבא
 גרעבדלַאג עשטיא

 טריװדלָאג ןימינב ןוא אלעב
 ןידלָאג דוד
 ןידלָאג לחר ןוא טיש
 ןאמדלַאג ילעש ןוא לקנאי
 ןײטשדלָאג לדוי

 הרש יורפ ןייז ןורכזל
 ןײטשדלַאג עדלָאג ןוא סקַאמ
 יקסניטסָאג בקעי
 רעבראג .ס

 ןָאדרַאג אדייא ןוא ןמלז
 ןַאמדוג שטנעלב
 קילערָאג .י

 ןירוג ינימ ןוא עילומ
 גרעבסניג .ה .מ
 גרעבסניג עיווליס
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 ץקסיג סחנפי
 קילג אדור ןוא ּפיליפ
 ןַאמסקילג האל ןוא ףסוי
 רענסיעג הנח ןוא ףסוי
 סלצעג .נ
 לוזארג לבייט ןוא השמ

 סָארג השמ
 ןַאמסָארגג הכלמ

 לכימ ןַאמ ריא ןורכזל
 ןַאמסָארג ארָאד ןוא דוד
 דלעפסָארג .א
 ןירג רעב
 גרעבנירג רתסא
 ןַאּפשנירג האל לחר

 לשרעה ןַאמ ריא ןופ קנעדנָא ןיא
 קילערג זוָאר

 ןיקשָארָאד לטייצ ןוא בקעי
 ץנערָאד דוד
 יקציבוד עדלָאג

 םהרבא ןַאמ ריא ןורכזל
 יקצילוד ַארַאלק ןוא .ה
 יקסװָאנעשזד אדירֿפ ןוא םהרבא יקסלַאקוד עזָאר ןוא ריאמ
 סניקנעשזד אניל ןוא סקאמ

 ןָאסדיװיײד לטע
 ףָאניד אראלק
 ,ד .רד
 סובמעד לאומש
 גרעבנעד עװיר ןוא ירעה
 סלעינעד .ה
 ןיקבארד סיאול ןוא אבויל
 ןיקבארד עיסענג
 ךָאה .ר
 ץיװָאלאה יסעב
 ןאמטלָאה לחר
 ןרעּפלאה עמורפ
 רעגרובמאה .א
 ץיװָארָאה ירעמ ןוא םהרבא
 ץיװָארָאה יליל ןוא םעס
 ןרָאה אטרעב
 ןרָאה ינעפ
 ץיװערוה הקבר ןוא סירָאמ
 ןיקייה 4:

 רעלעה עקהמחנ
 - ןַאקלואװ עשטלאב ןוא לוולעוו
 יקסנילָאװ אדייא ןוא ךורב
 רעסאוו יסָאג ןוא קיציא
 -  ןאמרעסַאװ המלש
 רעגָאזראװ רָאדיזיא

 ביורטנייו סלרַאשט

 רענייװ סירָאב ןוא האל
 רעּפנייוו ַאטיז ןוא .ז
 סייוו הקבר ןוא ףלָאװ

 גרעבנעזייא םירמ ןוא ןבואר ןורכזל



 סָאװ ,ץרּפ לארשי ןוז רעייז ןוא
 סלרעטיה ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז

 ,ןרעמַאקיזַאג

 ןיו אוויא ןוא ,לא
 קיניװ ,ה ןוא אדיא
 קיניװ יליט ןוא לאס
 רעניו המלש
 רעניוו לאומש
 לקאסיוו ירעמ

 אינשיוו
 גינעװ ןטיינ
 ָארגנעװ עיפאס ןוא לכימ
 ןאמצלַאז ןמלק ןוא הנח

 ןאמצלאז הכלמ ןוא ןבואר

 רעגנאז ןרהא
 יקסװַאלסאז
 טרעבליז האל

 בָאקיישזד ןַאמ ריא ןורכזל

 דניקסיז המחור ןוא ריאמ

 הירכז .ז
 דייז םאיליוו ןוא עיפאס
 ןידלעז הרש ןוא בקעי

 טענאשז
 ףלח ענראשט ןוא דוד
 ץפח רימידאלװ ןוא לרעּפ
 װָאקינשטאבאט סירָאב ןוא ינעפ
 ןאמבָאט ערעס ןוא ירעה

 ןירוט םייח

 סמעט ןַאמייה
 רעלדנעט אטרעב ןוא ףסוי
 רעװָאנראשט עלייב ןוא ףסוי
 ןיקניישט ילאמ
 ַאקבאי סיאול
 יקסנאיטינגאי .י
 ריקאי ןמחנ
 ןָאטיראכ עװיר ןוא ריאמ
 ןהכ לבייל ןוא סירָאמ
 ץכ רתסא ןוא השמ

 װָאמָארכ ףסוי
 ןיּפול הרש ןוא םהרבא
 בייל ,א ןוא ַאֹנֲא

 דוחאי רעטומ רעזדנוא ןורכזל
 סעדנאל

 שטיװָארעזײל בקעי

 ןייטשנעטכיל זוָאר ןוא לעונעמ
 אניל

 ןיקסיל אנא
 קינּפיל לזייר
 ףיל ,י

 ןיוועל לארשי
 ןיוועל לאיתוקי ןוא זואר
 ןיוועל אבויל ןוא םולש
 ןָאסניװעל .מ ןַאמָאלָאס
 טרעּפמעל לחר ןוא הדוהי

 קוסעל אניל ןוא השמ
 ןַאמרעל סלראשט ןוא ץינָאס
 רענרעל אראלק ןוא בייא

 רענרעל זוָאר
 ןָאסדיגַאמ עראמַאט ןוא םהרבא

 ןילואּפ ןוא סקַאמ
 לעװסקַאמ .ג
 װָאנירַאמ בקעי
 ןָאסלזימ עניירב ןוא ןרהא
 ליזיימ ענעיכ ןוא ןמחנ

 לעזיימ עינאס
 רעלימ .ל
 רעלימ עמיס
 רעלימ הנח ןוא עילע
 ףָאריסימ אראס

 רעצלעמ הנח
 ןָאסלעדנעמ .ה
 ןָאסלעדנעמ עקייכ ןוא לאומש

 דליפסנעמ יסעב ןוא ןָאטלימ
 לטסעמ הרש ןוא בקעי

 ,ק .מ

 לסַאר ןוא השמ
 רענישָאגַאנ עינָארב ןוא המלש םייח

 קיװָאנ .ּפ
 טסרַאּפַאנ האל ןוא ללה
 ןאמלדונ לסָאי ןוא הניד
 ןאמרינ עזָאר ןוא לדנעמ
 גרעבנערינ יכדרמ
 ןָאסלענ האל ןוא םעס

 שטיװַאס .ס
 װָאנַאמָאלַאס הרש
 רעלדנַאס הילדג ןֹוא רתסא
 רעלדנאס אנאיד ןוא פיליפ
 ןַארפאס הקבר ןוא אבא

 ןארפאס ירעה ןוא הנח

 ןירפאס זוָאר
 רעזייל ןַאמ ריא ןורכזל

 ןיקרָאס .ס
 װָאלדרעװס ירעה

 לוס .א .מ
 רעלוס םייח ןוא יסלע
 רעלָאטס הרובד ןוא והילא
 רַאטס לאס ןוא יסעב

 ןיבָארַאטס .ה
 ןייטס זואר
 לַאגיס הקבר ןוא לשיפ
 ןָאמיײס זואר
 רעװליס סקַאמ .רד
 גרעברעווליס זוָאר
 ןייטשרעװליס זוָאר ןוא ףסוי
 ,ס .ה
 רעטיילס השמ לרעב
 ןיצּפילס ןרהא ןוא עיליס
 לעגנע עטיא ןוא םוחנת
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 םיױבלּפע עניצ
 ןיטשּפע רתסא ןוא ףסוי

 יקסלָאדַאּפ .ב
 ןעזָאּפ ירעמ ןוא קחצי לאומש

 קַאלָאּפ רָאדיזיא
 רעזייּפ ארַאלק
 יקסרעשטיּפ דוד

 סוקניּפ עילע

 ןיקנייּפ עיפָאס ןוא ןָאעל
 ןיקטאלּפ םייח
 ןיקטאלּפ ימענ ןוא ןימינב
 אשיטעפ קעשזד ןוא אלעב
 יליעּפ ינעפ ןוא טרעברעה

 ץלעּפ יער ןוא ןָאמייס
 ןיײטשלרעּפ הכרב
 רעגארּפ עינאט ןוא לדנעמ

 גרעבסערּפ .א
 טסואפ יער ןוא סירָאמ

 ןאמרופ ינעשזד ןוא עילע
 ןייטסנייפ יער ןוא ירעה

 דליפ בייא ןוא יסעב

 דליפ דצרפ
 ןייטשלקנגיפ ,י
 ןאמרעדעפ זוָאר ןוא ןַאמייס

 דלעפ אלעב ןוא עּפיל
 ןייטשדלעפ עלעדא ןוא דוד
 דירפ יאול ןוא הרש

 ןַאמדירפ אניבאס ןוא רָאדיזיא
 ןאמדירפ אלעדא ןוא ןמלק

 לקנערפ ץיָאז ןוא דוד

 ץנוצ רשא
 ןאמרעקוצ ןימינב ןוא הקבר
 ןיקפעצ ,מ ןוא .ש
 ןאמפואק הנח ןוא לאומש

 ןעהַאק ַאנַא ןוא ןַאמייה

 ןעהָאק סירָאמ
 ןעהַאק עדייא ןוא םעס
 יקסלַאװַאק אטרעב

 רעלטָאק תידוהי ןוא עשוהי םייח
 רעטלָאק יסעב

 קָאסַאק ןעלעה
 ןאלּפאק טידיא

 ןַאלּפַאק יער
 װָאלעּפָאק ירעמ ןוא ןַאמייה

 ץַאק סירָאמ
 ראק סיאול
 לעמרַאק לזייר ןוא ףסוי
 ןרָאק ףידוי ןוא לאומש
 טאווק בקעי
 קריוק זוָאר ןוא קנערפ
 קיניטיק הניד

 גניק .ע
 שיק הרש ןוא דוד
 שיק השמ



 ץַאלק רָאדיזיא
 ןיילק נ

 גרעבניילק עינַאמ
 רעלסעק ירעה
 לָארק הרש

 רעמערק היבוט ןוא לטיא

 ַאריּפאש יליל ןוא ךואר השמ
 רענװַאר ןרהא

 ןַאמזָאר אשימ ןוא לרעּפ
 םיובנעזָאר קחצי

 ימענ יורפ ןייז ןרוכזל

 ןעזָאר לסּפעש ןוא הנח

 גרעבנעזָאר ּפיליפ ןוא לרעּפ
 ןאמנעזָאר םייח השמ

 לַאטנעזָאר הקבר

 ןַאמנעזָאר ןעלעה
 ףלעפנעזָאר רָאדיזיא ןוא עיפָאס
 רלעפנעזַאר ןעלעה ןוא סירָאמ
 רעלָאר האל ןוא לרעב
 טרָאּפַאּפַאר ירעה

 יקסנידור קעשזד

 ןיּפיר ןעב ןוא ַאטרעב
 סייר ינעפ

 גרעבדלָאג ארַאלק ןופ קנעדנָא ןיא

 ןָאזלואש ַארַאלק ןוא םהרבא
 ָאריּפַאש הנח ןוא לדוי
 ָאריּפַאש .י סיאול
 ַאריּפאש השמ

 ָאריּפַאש ףסוי ןוא עשַאד
 ָאריּפאש
 סעּפַאש סירָאמ

 ןָאזתבש עמולב ןוא דוד םהרבא
 װָאצַאש .ל ,ר"

 לצוש לרַאק ןוא אטרעכ
 רעטומ רעייז ןופ קנעדנָא ןיא
 ןַאמרעבליז ענוב

 גרעבצרַאװש סירטיב ןוא קעשוד
 ןרעטש עמילש ןוא ןרהא
 ןָאסלװיײש אראלק

 ןייש סקַאמ .רד
 זואהנייש עבש"תב
 ןיקנייש לעומעס
 סדליש ,ל .ס .רד
 רעגניזעלש סקַאמ
 רונש יליט ןוא .ל

 רעדיינש המלש ןוא עינאס
 שטיוואקוועש דוד

 אבויל יורפ ןייז ןורכזל

 ילְעש .ס ןוא זואר
 רעקנעש יסעט

 רעפעש עינָאס ןוא ףסוי .רד
 קעש עלעדַא ןוא ןרהא
 לגיּפש רתסא

 לגיּפש בקעי
 לגיּפש דוד ןוא ַאשַאמ
 רַאלקש דוד
 רעביירש רשא

 סנערָאלּפ יורפ ןייז ןורכזל
 רעביירש ירעק ןוא לואּפ

 בולק ףוקיא ליװזנָארב-קרָאי וינ טסיא
 רעטנעצ רעקרַאי וינ טסיא

 ראטעוקעס רעייז ןורכזל
 ןיײטשטָאר פיליפ

 בולק-ףוקיא שטיװָאכורָאב

 רָאכ-סקלָאפ רענָאטיײרב
 בולק ףוקיא ןואטןוָאד
 בולק ףוקיא ןייבשריה ץרּפ
 רעטנעצ-רוטלוק ָאלעסיטנָאמ

 זיירק-ןעייל לטסעמ בקעי

 בולק ףוקיא ןירבָאס בייל
 זיירק-ןעייל שענעס הנח
 בולק ףוקיא יָאבַאר ,א
 זיירק-ןעייל שטיװַאקװעש אבויל

 םעלעשוזדנַא-סָאל

 רעלדא גניוװריוא ,רד

 ןרעטלע ענייז ןורכזל

 הרש ןוא השמ

 וװָארעײא םוחנ
 װָארעײא אשירג ןוא עינַאס

 רעלושטלא ָאעל ןוא גניוװריוא
 ןרעטלע ערעייז ןורכזל
 אלעב ןוא ןָאמָאלַאס

 ןָאקלַא אלעדא ןוא עשוהי

 ןיקלָא ןישזד
 םהרבא ןַאמ ריא ןורכזל

 רעטיברא .א
 ףָאלרא אניל ןוא ןטיינ
 זיּפשַא ילענ ןוא בקעי םהרבא
 יקסראיָאב עיר
 קנערפ אנא ןוא ךארכאב הצרת

 װָאנַאב עיליצ ןוא קעשזד
 ןַאמסַאב דוד ןוא עגייפ
 ןָארַאב עקטיא ןוא לשרעה
 ןַאמרָאב עינָאס
 קָאטסָאלַאיב הרובד ןוא םייח

 ץיװָאלײב הוח ןוא םייח
 ןילייב לאוי

 ןעיליל יורפ ןייז ןורכזל
 קַאריײב ערָאד
 םולב האל ןוא סירָאמ
 יקסלעב המלש

 ץרַאד יורפ ןייז ןורכזל
 קנעב לטָאמ

 קושילאּפ ןרהא ןורכזל
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 הרש עמאמ ןוא
 סעב זוָאר

 רָאדיזיא ןַאמ ריא ןורכזל
 ןאמרעב .א
 ןאמרעב עביל ןוא ַאשַאי
 ןַאמרעב םעס

 לרַאק טניירפ ןייז ןורכזל
 ןייטשנרעב אניל ןוא בייא

 רעדָארב ףסוי
 לזייר רעטסעװש ןייז ןורכזל

 ןוארב עינַאס ןוא עייש
 סקורב ןעלעה

 דירפטָאג .ד
 ןידלָאג אטרעב ןוא ףסוי
 ןידלָאג זוָאר ןוא ריאמ
 טַארדלָאג ירעה ןוא אניגער
 טימסדלָאג אניז
 ןײטשדלָאג ירעה

 ארָאנָאעל רעטכַאט ןייז ןורכזל
 ןײטשדלָאג ריאמ ןוא זוָאר

 ןָאדרָאג אוויא
 קילערָאג אדיא

 ןרהא ןַאמ ריא ןורכזל
 דליפרַאג ירעמ ןוא ןטיינ
 רעקרָאג פיליפ ןוא אנא

 טייצטוג ,ק
 שטיווערוג עינָאס ןוא עשוהי |

 רעלעג אילָאּפ ןוא יכדרמ
 רעלטרעג ןַאמטוג ןוא סיערג

 ןייטשנעצרעג סור ןוא ארזע |

 ןַאּפשגירג .עינַאס ןוא רעביל
 סָארג הנח ןוא בקעי
 רעביערג סירטיב

 אדליה רעטכָאט דובכל
 יקסנעשזבָאד לריצ ןוא םהרבא

 הרש רעטכַאט רעייז דובכל
 אוד .א

 ןיקלוד ,פ
 ןָאסדָאשזד .י
 יקסווָאגרעשזד בקעי
 ןָאסדיװיײד ארַאלק ןוא אשימ
 ןילגעד סירטיב

 השמ גילעז ןאמ ריא ןורכזל
 ןהאה דע ןוא ערעס
 ןַאמפָאה הניד
 ןאמפַאה אטצי
 ץיװָארָאה אבויל ןוא ןטיינ
 רעכאוו הרש ןוא םהרבא
 שטיװָאקלָאװ סירָאמ

 רתסא יורפ ןייז ןורכזל
 ןיײטשלָאװ עדלָאג

 ףסוי ןַאמ ריא ןורכזל
 קיטענַאװ זוָאר ןוא .י
 יקסנַאזיװ עייש ןוא לרעּפ



 ןַאמלזיװ בייא ןוא עקלע
 ןַאמטײװ ןילואּפ

 ןעב -- רעדורב ,רעטכעש היח

 טרעבלַא -- רעגָאװש ,רעטכעש
 ןאמטייוו סירָאמ --- רעגָאװש ,סקופ

 ןייוו .ד

 ןייו רתסא ןוא דוד
 ןייטשנייו השמ
 סייוו ינדיס

 סייוו יאול ןוא הרפש
 יקסנעליוו עקלע ןוא ירעה
 רעניװ .ש ןוא עּפיצ
 וװָארדנעװ האל
 הירכז לארשי

 אטרעבָאר יורפ ןייז ןורכזל
 ןיקייח ינימ ןוא סקַאמ
 ימלַאט רתסא ןוא קחצי .רד
 רַאט הרפש
 שוביירט ילַאמ ןוא ןועמש
 קינלעשט איליס

 ןיסעשט עיליצ

 ןמלז ןאמ ריא ןורכזל
 יקצינרעשט בקעי ןוא עדלָאג

 ןָאלבַאי עינָאס
 ַאשימ ןַאמ ריא ןורכזל

 יקסווָאנַאי זוָאר
 ירעה ןַאמ ריא ןורכזל

 ןָאשַאי ימיימ

 בקי ןַאמ ריא ןורכזל
 ןילעי-לעפ הרש ןוא לדנעמ
 זַאמָאל הנח ןוא לאומש

 הכלמ רעטכַאט רעייז ןורכזל
 קינזַאל דערדלימ ןוא םייח

 ןינאל בקעי ןוא ןעלעה
 ןאמסַאל עיליצ
 שטיװָאקסאל אנא

 ןלרַאשט ןַאמ ריא ןורכזל
 ץערקאל ארָאד ןוא לארשי
 ןול אידַאנ ןוא בקעי

 ףיל אקעבער ןוא םאיליװ

 ץזייר הכלמ רעטומ ריא ןורכזל
 טסיל יאול ןוא לחר
 ןאמרעל יסעב ןוא דוד

 ליגאמ ,ל .א
 רצזָאמ ינעפ ןוא ןעב
 רעלַאמ הכלמ רתסא ןוא ןימינב
 ןעדרָאמ אנא ןוא יצדוי
 ַאקרַאמ לחר
 סוקראמ עזָאר ןוא ירעה
 סוקראמ הכלמ ןוא קחצי

 | סרעיימ .ע
 סרעיימ רעטלַא ףסוי ןוא ַאװיא
 רעלימ דוד לאומש ןוא רתסא

 ןָאּפימ אדירפ

 םולש ןרעטלע עריא ןורכזל

 עקלצ ןוא
 | רמרמ ןמלק

 רעלדָאנ גניווריוא ,רד

 הרש ןוא השמ ןרעטלע ענייז ןורכזל
 ןַאשפאנ סירטיב ןוא סירָאמ
 ןָאסלענ ערעס

 לַאװַאס לטע
 שטיוװַאס קחצי

 רעלדנאס אטרעב

 ןבואר ןַאמ ריא ןורכזל

 ָאלָאקָאס ַארַאלק
 רעלָאטס ןטיינ ןוא סירטיב

 ץצשער רעטומ רעייז ןורכזל
 גרעבנייטס אטרעב ןוא םהרבא
 דלעפנייטס זוָאר
 ןיקּפעטס זוָאר ןוא םעס
 רעגרובסארטס סקַאמ

 ןאמרעווליס בקעי ןוא עיפָאס
 רעלָאמס ינימ

 וָאנס אדירפ ןוא םעס
 רענטנעס הרש ןוא סירָאמ
 רעלוקעס המלש ןוא יזוב
 ַארעּפס איווליס ןוא דוד
 רענזָאּפ הרש ןוא לאפר

 יסניַאּפ ארָאד
 רַאלָאּפ ינימ
 רעמלַאּפ ירעמ ןוא בקשי

 ףַארטסַאּפ רתסא

 יקסבָארַאּפ לחר ןוא קילע
 ןיקטָאלּפ הכלמ

 רָאדיזיא ןַאמ ריא ןורכזל
 רעטומלרעּפ ןעב
 סיירּפ אניל ןוא ןַאמרעה
 קַאמירּפ עיצנָאב
 קַאמירּפ יאול ןוא זוָאר
 גרעבמעדופ עגייפ ןוא ןטיינ

 רעדעפ ןרהא
 וַאלבצנארפ אוויא ןוא לאומש
 ךירפ אניל

 ןאמדירפ עלייב ןוא בקעי

 שידַאק אדייא
 לאומש ןַאמ ריא ןורכזל

 יקסנַאיליטַאק עזיל ןוא םייח
 רעלטָאק אנַא ןוא המלש

 ןירעגעווש ןוא רעדורב ןורכזל
 הכלמ ןוא השמ

 רעלטָאק םעס ןןוא אניגער

 ןעמַאק .ע
 רָאטנַאק יקעב ןוא לדנעמ
 ףָאליּפָאק ןילואּפ
 ןַאלּפַאק השמ

 הנח יורפ ןייז ןורכזל
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 ןַאלּפאק המחנ

 ץַאק סקעלַא ןוא האל
 ַאלעבארַאק עינָאס ןוא ףסוי

 לָארַאק לגייפ ןוא השמ

 עלעבייט רעטכָאט רעייז ןורכזל
 ןרָאק יורפ ןוא בייא

 ןרָאק ןעיליל ןוא ףסוי
 ןאמטריוק הקבר ןוא ןרהא

 לציסול רעטכָאט רעייז ןורכזל
 יאטיק יליו ןוא ינעפ
 ןילייק יורפ ןוא םייח
 רעדניק עריא ןוא ןיווייק הנח

 ןעב רעטַאפ ןוא ןאמ ןורכזל
 סינּפיק אראלק ןוא אשימ

 סינּפיק פיליפ

 ?ינַאס יורפ ןייז ןורכזל
 ןאמרעּפאלק האל ןוא ןמלז

 ןאמניילק בקעי ןוא ַאנַא
 רענעק עוויר
 ןיּפורק ענסא ןוא ןמחנ
 רעמערק לרעּפ ןוא ןטיינ

 ןעזָאר ןרהא

 גרעבנעזַאר לסָאי ןוא רתסא
 לַאטנעזָאר ווייד

 ןימינב רעדורב ןייז ןורכזל
 | דלעפנעזָאר עזָאר
 טַאלבטָאר יסעב ןוא ןרהא
 טַאלבטָאר לרימ ןוא רשא
 ףָאניטָאר הנח ןוא םעס

 ןיסָאר לגייפ ןוא ריאמ
 ןיקסאר ארָאד

 רעדניק עריא דובכל
 טָאלרַאש ןוא המלש

 רעָאר .לא ןוא אראלק
 ףַאר םייח ןוא אניז
 ןיבור .נ
 ןיבור ידייק ןוא םעס

 ןייטשניבור הנח ןוא קחצי יול
 קַאמור ַאניל
 שטיר סקַאמ ןוא ירעמ

 ןאמשטיר דוד ןוא ירעמ
 קינזער ירעמ ןוא ןרהא
 וװָאקינזער רתסא

 לשרעה ןוז ןוא םהרבא ןאמ ןורכזל
 ןילער אינאפ ןוא לאומש
 װָאנכאש לסָאי
 ָאריּפַאש הניד
 ָאריּפַאש עקשאב ןוא םייח
 ָאריּפַאש ןע ןוא ןטיינ
 ץראווש טור ןוא םייח
 ץראוש אנאיד ןוא לארשי
 ץרַאװש ילרַאשט ןוא עיליצ
 גרעבסַארטש עגייפ ןוא השמ
 רעפיילש סקַאמ



 ןַאמרעפיילש החּפשמ
 רעדיינש ארָאד ןוא םהרבא
 רעש יזוב ןוא םַאיליװ
 גרעבליּפש אנא
 שטיװַאגַארש הרש ןוא םהרבא

 בולק רוטלוק דייפ טסיא
 ןורכזל

 טבָאקיישוד לארשי

 יקסווַאנארגַא ארָאד

 סבָאקיישזד הנח
 סייוו רתסא

 דַארגַאניװ .י
 ןאמדייז אטרעב

 רעטסווש רעד ןמלז
 יקסװַאנַאי זוַאר
 יקסװַאטאבול היתב ןוא השמ
 יקסנאזימ םעס

 רעלימ קעשזד

 רעלימ לואס
 רעלימ לטייצ
 רערָאניסלע יד
 םָאלפ ינע ןוא ינעב
 יקסנַאשטורפ ינעשזד
 לַאטנדירפ סקַאמ
 זיירפ ינעשזד
 יניירפ .יישזד
 לקנערפ טניירפ
 שטיוואק םעס
 יאטיק יליוו ןוא ינעפ

 גניק אדירפ
 שטיװַאניבַאר דוד
 ןידָאר ינעפ

 רעדייר יורפ
 דנאלָאר סיראמ

 רעסעלעשזדנַא-סָאל
 סעיצַאינַאגרַא

 ףוקיא רעסעלעשזדנַא סָאל
 רענסעק םאיליו ןורכזל

 אשאּפ ןוא טעטימָאק-טָאטש ףוקיא
 סירוָאמ .א ןורכזל

 ןזיירק-ןעייל ףוקיא
 סיליט םייח ןורכזל

 ןיירק-ןעייל קיב םהרבא
 ןזיירק-ןעייל ןָאסלעגרעב דוד
 ?יירק-ןעייל ןיניירב ןבואר
 זיירק-ןעייל רענידָאג .ש
 ןיירקיזעייל קילג שריה
 בולק-ףוקיא רעדואווילַאה

 דלעפנעזָאר לאומש ןורכזל
 ןײטשּפע רָאדיזיא ןוא

 סוראזאל אמע רעסעלעשזדנַא-סָאל
 ןבולק

 ןיירק"ןעייל רעּפנייװ .ז
 יקסוועשטניוװ סירָאמ

 גייווצ גיר-רעטעברא
 בולק-רוטלוק סיקסוװָאלטישז םייח .רד
 זיירק-ןעייל רעװַאּפ רעוואכ
 זיירק-ןעייל ליזיימ ןמחנ

 זיירק-ןעייל םעדעמ אניג
 זיירק-ןעייל םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןזיירק-ןעייל רמרמ ןמלק

 ןיירק-ןעייל טַאטשלעדע דוד
 זיירק-ןעייל ץרּפ ,ל ,י
 רָאכ-סקלָאפ רעשידיי
 עניב-סקלָאפ עשידיי

 ןַאדרָאג ןויצ-ןב ןורכזל

 ןייאראפ-ןעיורפ רעריזַאמ
 ,ָאריּפאש-קילערָאג עינעה ןורכזל
 1954 ,רעבמעװַָאנ ןט11 ןברָאטשעג

 ןיירק-ןעייל יַאבאר .א

 ןיירק-ןעייל שטנַאר .א ,י
 ליירק-ןעייל ןעזייר םהרבא

 זיירק"ןעייל ָאריּפַאש ,ל
 ןיירק-ןעייל םכילע םולש

 דנַאלקוא

 לעשנא לאומש ןורכזל ,עּפורג ףוקיא
 ןאמלעז ינעשזד ןוא בייל
 סרעיימ םעס

 זאמדירפ הנח ןוא זלרַאשט
 טעלאש עטרבח ןורכזל

 ןַאלּפַאק עדייא ןוא לװלעוו
 ןָאטלימ ןוז רעייז ןורכזל

 אמולאטעּפ

 ןיירק-ןעייל ףוקיא אמולאטעּפ
 ,קעס ,דירפטאג .ז

 ןייטשרוג סירָאב ןוא אטעי

 ןַאזנעשרעג .י
 ןאמלָאװ װאטסוג ןוא אנֲא

 יקסנָארװ הרובד ןוא םהרבא

 ןילעי .ר אזיל
 גרעבצינ ילאמ ןוא המלש
 לצעװַאס ןעב

 שטיב-גנַאל ,ַארדעּפ-ןאס
 סניבאר ףסוי
 רעטסינאק החּפשמ
 רעװאורג החּפשמ

 זיירק-ןעייל ַאנַאטנָאפ-ָאיראטנָא
 סקיזייא אילָאּפ ןוא ןעב
 ןילטַאמ .ל
 װָאראמאס ןטייג ןוא עיווליס
 גרעבנייטס עינאט ןוא סקַאמ
 רעברַאפ אניל ןוא לאימחרי
 טרַאהנײלק לשיפ ןוא לחר
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 ָאקסיצנַארפ-ןַאס

 ?יירק-ןעייל רָאטקיװ בייֵא
 .קעס ,קילבַאק סיסנערפ

 זיירק-ןעייל רעוואּפ-רעװאכ

 ,קעס ,קינשטאבאט .א

 רעדנַאסקעלַא ןילעװע ןוא ןָאעל
 לביב עשַאב ןוא סחנּפ

 ץריװעג זוָאר ןוא ןעב

 דלעפקילג אמע
 וָארג יסעב ןוא סקַאמ

 ןיוועל םעס
 ןייטס םירמ ןוא חסּפ
 סערעס עקייח ןוא נ

 ַא גַא ק י ש
 װָאנָארַא ערעס ןוא םעס
 יורפ ןוא שוב ןַאמרעה
 םולב אשירג ןוא אנַא

 יקציוועלב דרַאנרעב ןוא הכלמ היח
 ןידלָאג עינארב ןוא ינדיס
 גרעבנעדלָאג בקעי

 גרעבמָאג יסָאג
 ןעב ןַאמ ריא ןורכזל
 טניװג יביל ןוא םעס

 סיציג עינאמ ןוא השמ
 רעלעג רתסא ןוא ןיטראמ
 ןיפעג יליל ןוא םאיליוו

 ץיװַאנעשרעג עינאמ
 ןועמש ןאמ ריא ןורכזל

 ןָאסניראד לגייפ ןוא סקַאמ

 זוָאר יורפ ןוא יקסוואקוד םהרבא .רד
 ועזואה רתסא ןוא פיליפ
 ץיוורוה ערעס ןוא ןַאמאלַאס
 ןיקנעה אטרעב
 ףלָאװ .מ לאומש ןוא עילימע

 ָאסרָאװ עצנוק ןוא לסַאי
 יקסװַאשרַאװ הרש
 סייװ ָאעל
 װָאלסאז עיּפָאס
 גרַאט ינעפ ןוא סקַאמ
 ןָאשַאי האל ןוא עלייב
 בואל .פ
 ינעפ יורפ ןוא ןיבול .ה .רד
 ןיבול .רד ןופ טניירפ
 טיוועל לטע ןוא ףלאר

 ןיוועל .י
 שטיװַאקװעל ןויצ"ןב ןוא אנא
 רעלימ רתסא ןוא ןימינב
 ארעס יורפ ןוא רעלימ לאוש .רד
 װָאקינלעמ סחנּפ ןוא עינאס
 שעמ אלעטס ןוא השמ
 ןיטַאס עלייב ןוא סירָאמ
 רעוויס ינעשזד ןוא ָאעל



 װָאדייס ַאדירפ ןוא לרַאק
 ןיטנע בייא ןוא ינעפ

 גרעבנרע יסָאג ןוא םייח

 טאּפ הרש
 םהרבא ןַאמ ריא ןורכזל

 יורפ ןוא ץנַארעמָאּפ ,י

 קעּפ עיפָאס ןוא לדוי
 ןאמשיילפ סירָאמ ןוא עינאס

 ןעהַאק .ה
 - רעלטָאק לרצּפ ןוא לארשי
 רעלטָאק עקייכ
 טלָאק לגייפ ןוא קעשוד
 סאק לאומש ןוא הנח

 סאק םעס
 סָאק עינאס

 לעשטימ ןַאמ ריא ןורכזל

 ןַאלּפַאק .ד
 זוָאר אגלא ןוא םעס
 יקסלעבאר עבש ןוא סוילושזד
 ןאמסיר יסעב ןוא סיאול

 װָאקינזער השמ ןוא לטע
 יקסװָאטַאש ינעשזד ןוא סקַאמ

 | ץראווש בקעי
 ץרַאװש .מ

 רענלוש ארָאד
 גרעבסָאלש ירעה
 רעש אוויא ןוא םעס

 דנַאלייו רתסא
 ָאגַאקיש

 ןַאמ ריא ןורכזל

 ה ש מי

 סָאװ ,רעטעבוא רעשידיי רעכעלטנרָא

 ,החּפשמ ןייז טעמדיוװעג ןבעל ןייז טָאה
 ,טייהשטנעמ רעד ןוא קלָאפ ןייז

 רעטכָאט ריא ןורכזל ךיוא

 ןָאסניװעל עקלע

 סעיצַאינַאנגרַא רעגַאקיש

 ןיירק-ןעייל ןיגלָא .מ

 זיירק-ןעייל שא םולש
 זיירק-ןעייל ןָאסלעגרעב דוד
 זיירק-ןעייל ןיניירב ןבואר
 זיירק-ןעייל ןאקשריה יבצ
 ןיירקיןעייל רעּפנייװ .ו
 בולק-רוטלוק יקסוװָאלטישז םייח ,רז
 זיירק-ןעייל רעװאּפ-רעװאנ
 ןיירק-ןעייל ץכ השז
 בולק סורַאזַאל ַאמי
 זיירק-עייל םעדעמ אני
 זיירק-ןעייל עלעדנעז
 זיירק-ןעייל ןַאלּפַאק םהרבו

 ןזיירק-ןעייל ףוקיא ןופ ליסנוא

 עיפלעדאליפ

 ןײטשנָארב עקהאל ןוא לסָאי

 קידָאג לדנעמ ןוא ערָאד
 ןאמזולג לארשי ןוא ינומ

 ןאמזולג עטצי ןוא החמש
 סעלג ןטיינ
 ןָאסדיװַאד .ש ןוא עקייכ

 רעלעה גניווריוא ןוא ליסול
 רוקָאניװ םהרבא ןוא ינעפ
 װָאקיניװ אנע ןוא לסָאי
 קאבאט עילע ןוא םירמ
 גרעבנעטכארט ץעינָאס ןוא לסָאי
 . ןיטוי םעס

 סירוי לוולעוו
 דיסָאכ השמ ןוא עניירב
 ץישפיל םעס ןוא לריוּפ

 אװָאנַאמ רתסא ןוא עילומ
 לבָאס םהרבא ןוא ינעפ
 רעלדנאס אנע ןוא לשרעה
 טיערטס יליט ןוא יליוו
 ןאמלעקוטס דוד
 ןַאמרַעװליס םעס ןוא ינימ
 יקסלָאקס זלרַאשט

 טַאלּפ ףלָאדַא ןוא עיר
 ןאמרעייפ ןויצ-ןב ןוא לאימחרי
 ןַאמרָאק .ד .נ ןוא יליט

 קינוװיק לסָאי ןוא יל
 רעניילק עסיז ןוא הנח
 דלעפנעזָאר סקאמ

 ןיבור .ל סקעלַא
 רעדנעל עיפָאס ןוא ןיבור סיראמ
 ןַאמכוש הקבר

 ןאמלוש םהרבא ןוא הקבר

 ןיירק-זעייל ןיניירב ןבואר
 ןיירק-ןעייל ןייבשריה ץרּפ
 ןיירק-ןעייל יקסװָאלטישז םייח .רד
 ןיירק-ןעייל םעדעמ אניג
 ןיירק-ןעייל םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןיירק-ןעייל םיױבלּפע .ב
 זיירק-ןעייל יָאבַאר .א

 גרובסטיפ
 רעדיס השמ ןופ קנעדנָא ןיא

 1954 ,.טּפעס ןט4 םעד ןברָאטשעג

 ט י ָא ר ט ע ד
 טנערקַא היח ןוא השמ

 ןעגָאב .י
 לסָאב םעס
 יָשרִג ,ל
 יורפ ןוא לטסיד ןרהא
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 ןַאמלדנַאה הקבר
 ץישפיל .ש ןוא עדליה
 ןיווטעל החּפשמ
 (טנילפ) סילָאגרַאמ ירעה

 (טואמילּפ) סוקרַאמ יורפ

 | רעלימ
 קרַאמוינ יסול ןוא .ע
 װָאראבַאס השמ ןוא זוָאר

 לגיס ,פ
 ןירטיס ,מ
 ןירטסע עדלָאג היח ןוא לדנעמ
 יקסלָאדַאּפ עזיל
 ףָאהשיפ יבור ןוא ערָאד
 ןהָאק ינימ

 ןעהָאק ןטיינ
 ןייטשגניק הכלמ ןוא לאיחי

 רעלסעק ארָאלּפ ןוא קיזייא
 רעלסעק הרפש ןוא עיש

 רעלסעק םעס
 טפַארק .ס
 ןיסָאר .ּפ .נ

 ןעמָאר אראלק
 ןיבור .ר

 ןילקיר סיאול
 טעכיוש הקבר
 רעפעש םעס ןוא זוָאר
 ןַאמרעדיײנש עסיר ןוא לטָאמ
 גייווצ-ףוקיא רעטיָארטעד

 טוקיטעגָאק

 טרעּפלא .ע

 ןָאסלבייא .א

 רעקעב לאינד
 ןאמרעבַאג עינאמ ןוא קחצי
 ןיקרָאװד םעס
 סיווייד םעס
 ןָאספלָאװ ליסעה ןוא ערעס
 װָאנוקסערט .בא
 ראטס לאס

 רָאטקעּפס .י
 גרעבנעזָאר ּפיליפ

 הרובד יורפ ןייז ןורכזל
 לַאטנעזָאר ימענ
 ןאמלוש אלעב ןוא סקַאמ

 (רעוונעד) ןיעּפ .א
 (סיפמעמ) ןײטשטַאגרַאפ ילַאס
 ץושפיל ןילואּפ ןוא םולש

 (ָאינָאטנַא ןַאס)
 (סיאול .טס) ןָאזנעשרעג סיאול

 (סקיניפ) ןָאסלענ .ַאדירפ
 סקַאמ ןַאמ ריא ןורכזל

 (רָאמיטלַאב) ןיוועל .ר



 ַאטנַאלטַא

 קעב לרעּפ עביל ןוא הדוהי
 םָארטסולג לרעּפ ןוא רזוע
 סיווייד ,ד
 החּפשמ ןוא ץכ .נ יַאבַאר
 ףיל םעס
 ןילרעמ לטיג ןוא השמ
 לעװרָאנ המחנ ןוא ףסוי
 ןילדרעוװס עקייכ ןוא לאומש
 װָאלטימס ענרַאשט
 גרעבנייפ עקייכ ןוא לאומש
 .סּפיליפ הרש ןוא השמ
 ןינַאר יעמ ןוא לרעב

 סילַאּפאעגנימ

 בולק רוטלוק ןעיורפ

 רעקעב החּפשמ
 גרעב ןאמרעה ןוא עדלָאג

 ץעקאל טעבַאזילע ןוא סיאול
 סעזָאמ זואר ןוא דוד
 ןַאּפיַאס דעט
 סקַאס דורטריוג ןוא םהרבא
 קַאּפוס הרפש ןוא ךענעה

 אינשַאטּפ אדייא ןוא דעט
 לצפצראווש יליט

 (ָאעל ןַאמ ריא ןורכזל)

 יזריושזד-וינ
 ןַאמטלַא לטיג ןוא קיציא

 דלָאנרַא .ל|

 לעדנאב אלעפ ןוא םהרבא
 יקסוואקיזרָאב האל ןוא ףלואוו
 ילַאיב יאול ןוא לטע

 םיובנריב לחר ןוא םהרבא
 גרובמַאג עטַאלז ןוא אבא
 רעברַאג .ש ןוא הרש
 ןַאמדוג בקעי ןוא עינאמ

 קידרַאד עדייא ןוא ירעה
 יקסניד ל

 רעקורד .ה
 רעבייה הרש ןוא בקעי ןנחוי
 רעטלָאװ ןטיינ ןוא יטעב
 יקסטרַאװ םעס ןוא םירמ
 עטערעװ .לדנעמ

 קינלעז לבאב ןוא לווייפ
 רעמַאי יורפ
 סיל רתסא ןוא ּפיליפ
 רעקיעל לחר ןוא סקעלַא
 ןיװועל עדלָאג ןוא ינדיס
 יקנעלימ לדַארפ ןוא השמ
 ןָאסלענ טָאלרַאש ןוא םעס
 װָאצמענ זוָאר ןוא סקעלא

 ןירפַאס הנח
 ןאמכוס הרש ןוא םוחנ

 יקסוװָאלאגיס ריאמ
 לגיס םייח

 ףָאלעס .ד
 סניקטע .י
 ןאמדלע םירמ ןוא לקנאי

 ןייטשּפע ילנעטס ןוא םהרבא

 ךילרע סיאול
 יקסלָאדָאּפ אדייא
 עלרעּפ עינארפ

 חנ ןַאֿמ ריא ןורכזל
 יורפ ןוא רעברַאפ ,ט
 ץטַאק השמ

 קיצָאק .י
 טרָאק שזדרָאשזד

 ןיטסוק הרש ןוא לוולעוו
 רעמיערק עקייכ ןוא לאימחרי
 טרַאבדָאר אנע ןוא יאול
 ףעזָאר סירָאמ
 סילכַאר הרש
 ףייר םייח

 קערוש הוח ןוא לארשי

 ךליש ירעמ
 סירָאמ ןַאמ ריא ןורכזל
 בולק"-ףוקיא ןָאסדָאה טרָאנ
 רעװיסערגָארּפ רענַאסרעטעּפ

 רעטנעצ רעטעברַא

 - ןָאטגנישַאװ

 װָאסירָאב .ה .ג .,רד

 ןילייב החּפשמ
 גרעבדלָאג .י
 יקסעסכעי .ב
 בייל הנח ןוא םייח
 ןילוָאּפ יורפ ןוא קעשזד
 יקסלָאדָאּפ ןטיינ

 סקאפ .פ
 ןייטשנייפ ,ר

 גרעבנעזָאר סקאמ
 ץראווש סירָאמ
 ןאמלוש ,מ ןוא ארַאלק
 ןיירק-ןעייל םעדעמ אניג

 ַאינישזדריוו
 יקסנירבָאד היבצ ןוא םהרבא
 סיווייד ינעפ
 רעלקניוו ינעשזד ןוא ןטיינ
 ןַאמדיײז קיזייא ןוא יקעב
 .רעגאימ .מ
 יקסיטַאס החּפשמ

 ףָאסָאק ןַאמייה
 ץילש ,ה
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 ,שטיב ימַאימ ןוא ימַאימ
 עדירָאלּפ

 זיירק-ןעייל ןַאמטלָאה השמ
 זיירק-ןעייל טאטשלעדע דוד
 זיירק-ןעייל ץרּפ ,ל .י

 רענטיוו לשרעה |
 רעלקניוװ .נ

 יקסלָאּפמַאי החּפשמ |
  טצסנאמ החּפשמ

 רעדנעטס האל ןוא קחצי
 יקסלָאּפ .ה
 שזַארופ יליט

 קחצי ןַאמ ריא ןורכזל
 ןאמדירפ .פ

 לקיוװצ הדוהי
 ןאמטָארק םעס
 ןײטשטָאר אדייא ןוא פיליפ
 םאבמאר .י

 ןיסנַאקסיװ

 סאוויילב םעס

 ץיוורוה אדייא ןוא ָאעל
 ןיווטעל .ל
 רעטסיימ .י
 ןאמדלעפ רתסא ןוא דנאמייר בקעי

 ןעמייק .ב
 ָאריּפאש .ל

 ףוקיא רעיקָאװלימ

 באוש .י ןורכזל
 ןיירק-ןעייל סורַאזַאל אמע

 דנַאלוװילק

 ךַאברעװַא ןושרג ןוא יסעּפ
 גרעבנעזייא וָאשזד
 ףרָאדנעזיא ריאמ ןוא עיפָאס
 רעייב סירָאמ ןוא ערָאד
 רעכעלב ןעב ןוא ידייס
 קילעגָאג הרש ןוא םוחנ
 דלָאג עוװַאלס

 םהרבא ןַאמ ריא ןורכזל
 גרעבמָאג יורפ ןוא השמ
 לטיג

 ןאכוד עביל ןוא ןישזדוי
 ןַאמקַאבַאט .ד

 הרפש יורפ ןייז ןורכזל
 טכַארט ירעה ןוא ינעפ
 ןייטשנטכיל ןעלעה

 ןרהא ןאמ ריא ןורכזל
 ןרעטשנעגרָאמ עטרעב ןוא ףסוי
 ןַאמלדונ ןטיינ ןוא יסעב
 ןַאמוינ יסעב

 רָאדיזיא ןַאמ ריא ןורכזל



 ןהָאס שטנעלב ןוא םַאיליװ

 ןעמיס שטנעלב ןוא םַאיליװ
 לריױּפ םירמ ןוא השמ

 ןַאגַאק החּפשמ
 יעק עשַאמ
 רעמערק השמ ןוא יסעב

 ףָאנטַאה ַאנַא
 סקַאמ ןַאמ ריא ןורכזל

 גרעבנעטָאר סקאמ ןוא אלעב
 סוארטש עיווליס ןוא םהרבא
 ןיירק-ןעייל ףוקיא ןיניירב ןבואר

 ,קעס ,ןָאסעק ירעמ

 ןרעטשנעגרָאמ ַאטרעב ןוא ףסוי
 -- רעטכָאט ,עילע ןוא דוד ןיז ערעייז

 .ענעה ןוא טור -- רינש ,רתסא
 - ָאײהָא ,דנאלווילק

 רעד ןופ גנוביוהרעד רעד רַאפ
 ,רוטלוק רעשידיי

 טנגעגמוא ןוא ןָאטסָאב
 סַאלטַא רתסא ןוא החמש
 ןיײטשנרָאב לקיר ןוא םהרבא
 רעב ימענ ןוא עיש
 ןיײטשדלָאג יסעב ןוא סקַאמ
 םענעברַאטשרַאפ-קיטיײציר ןורכזל טרַאג עקייכ ןוא לכימ

 רעטריטנַאלאט א --- דרַאנרעב ןוז
 רעזיילג קעשזד ןוא ַאנימ | ,רעקיזומ

 סעלג .א
 ןַאמרעלעג ףסוי ,רי
 סבָאקיישזד יסייּפ ןוא עינאט

 םהרבא רעטָאפ רעייז ןורכזל
 ,ח ןוא

 ןַאמלעטסעװ לחר ןוא לאומש
 ןוָאל ןסינ החּפשל
 טטיל ןמלי
 ןייטס םייז

 ןָאמײס-דלָאג עינַאנ
 ןאמרעווליס .!
 סרעדנעס הקבר ןוא לשרעז

 ,ץיװשיוא ןיא ענעמוקעגמוא ,ןַאמזולג עיש ןוא לחר ןורכזל
 ץיפס ,
 טאקס לארשי ןוא טוי
 ןײטשּפע אנְו
 קַאלָאּפ ;!

 טַאלּפ ידייס ןוא םולש החמט
 ןייטשלקניפ לװַא

 ,ק
 װָאלזָאק םירמ ןוא לשרעז
 קרַאלק אנילואּפ ,רי

 ןַאמצילק ןעיליל
 ָאריּפאש עיסַאכ

 םייח ןַאמ ריא ןורכזל

 ץרַאװש ינע ןוא רעדנַאסקעלַא |
 | . ץיּפש קחצי ןוא ינעשזד

 רעטסעװש ןוא רעדורב ןורכזל
 ץבלָאװ לאיחי ןוא ץיּפש ינָאמ

 ןיירק-ןעייל םכילע םולש
 רעטסעשטרָאד ןופ

 ,סַאמ ,יסלעש'ט

 ןידרָאב ןעב
 גרעבסניג םוחנ ןוא עבש תב
 ןייטשנייװ ינעפ ןוא םוחנ
 רעלעטס עדייא ןוא ןאמייה .רד

 יסָאי ןוז רעייז ןורכזל
 זיירק-ןעייל יקסװָאלטישז םייח ,רד

 .סַאמ ,רעוויר-לָאפ

 סיקרוס ,י
 רעווליס ,ה
 ץיװַאנאק ארָאד ןוא ריאמ
 ןַאמצַאק .נ

 לַאטנעזָאר דוד

 סעלעשזדנַא-סָאל

 רעדורב ןייז ןורכזל

 לַאטנעזָאר ןימינב

 ןוא ךיר ןעװעג זיא ןבעל סעמעו

 ןיא רענַאיגעל רעשידיי --- ,קיברַאפ

 יטלעװ רעטשרע רעד ןיא לארשי

 "אק ןיא רעטכיר רעלאּפיצינומ ,המחלמ

 "תירב ינב, ןופ טגעדיזערּפ ,עינרָאפיל

 ,סערגנָאק ןשידיי רענאקירעמא ןופ ןוא
 ןוָאלפליה ןוא רעטעברַא ןופ טניירפ

 ,ןשטנעמ

 הירכז לארשי

 סעלעשזדנַא-סָאל

 יורפ ןייז ןורכזל

 ַאטרעגכַאר

 ןידלָאג עקהכרב ןוא ינדיס
 לטָאמ ןוז רעייז ןוא

 ָאגַאקיש
 ןבעל שידיי רָאי 300 דובכל

 .עקירעמַא ןיא
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 ןוארב עינָאס ןוא עייש

 סעלעשזדנַא-סָאל

 שידיי ןופ תובישח רעד רַאפ

 ָאקיסקעמ
 קינױא .רד ןוא עינָאס

 ןדיירטסוא והיעשי .רד

 קַאלעיב .ז
 שטיוװָאקרעב לרעב ןוא רתסא
 גרעבדלָאג תור ןוא דוד
 רעדעפדלָאג םהרבא ןֹוא עטאלז
 גרעבנירג ןָאעל ןוא עקליכ
 םולבייה הקבר ןוא השמ
 יררה ארזע

 רעדירב ענייז ןורכזל
 השמ ןוא םייח .רד

 ןַאמרעסַאװ קחצי
 .ןַאמרַאװ רתסא

 עשטנעב ןַאמ ריא ןורכזל

 ןַאמרַאװ קאסיא ןוא אילעכי
 רעבעוװנדייז יורפ ןוא ןמחנ

 יקסניבול עינעג ןוא ןָאעל

 ןידיגַאמ .ש ןוא הרש
 אקיַאזָאמ רעזייל

 עגייפ יורפ ןייז ןורכזל

 ןַאגרַאמ לארשי ןוא האל
 ןוא בקעי ןרעטלע עריא ןורכזל
 יד ןיא ןעמוקעגמוא .עצנירּפש
 .ןרעמַאק-זאג

 רעמַאה-סוקרַאמ לטע ןוא השמ
 יקסנישאמ אינאמ ןוא ינוס
 רעצלעמ םייח ןוא .ש
 ןילכאנ ןמלז המלש

 ןרעטלע ענייז ןורכזל
 עיסַאכ עגייש ןוא ףלָאװ השמ

 רַאילַאטס קאסיא ןוא אטרעב
 רַאילַאטס לעומעס ןוא אדיא
 ןַאמפלע יורפ ןוא םהרבא
 קישטרעּפ אראלק ןוא לכימ
 עװשישּפ ףסוי

 אדור יורפ ןייז ןורכזל

 לגָאפ ַאר ןוא ןַאמרעה
 שטיװַאניבַאר יטעב ןוא בייל
 ןעזָאר שירעב
 זיירק-ןעייל ַאדָאגַאי עלעגייפ
  לארשי רַאפ טעטימָאק-ןעיורפ .גָארּפ
 ןיירק-ןעייל ץרּפ .ל .י
 ןייארַאפ ןעיורפ



 לָאערטנַאמ
 גרעבנעזייא לחר

 רעקעב בקעי
 ןַאּפשנירג המחנ ןוא םייח
 ןייבשריה .א

 ןייבשריה ןרהא ןוא עװַאלס
 יקציּפאל המלש ןוא לחר
 גנילבלע לדיירפ ןוא עיניּפ
 ןַאמסערּפ פיליפ ןוא לחר
 ץעקלאטשירק םולש ןוא הרפש
 טַאלבנעזָאר .א
 טנָאמרעטָאר רתסא

 בקעי ןַאמ ריא ןורכזל

 קינזער עזיל ןוא ןמחנ

 ךעלקינייא יד דובכל
 יקיר ןוא םהרבא

 קינזער ַאטיר ןוא לאומש

 ַאריּפַאש לאינד ןוא ףסוי
 גרעבנייטש .י
 ןרעטש םולש ןוא עינאס
 רעש יסעב ןוא ףסוי

 ףוקיא רעלָאערטנָאמ
 ןיירק-ןעייל ןיניירב ןבואר

 זיירק-ןעייל םירפס רכומ עלעדנעמ
 זיירק-ןעייל םכילע םולש
 רענעייל עּפורג ַא

 ָאטנַארָאט

 ןײטשנַארב זוָאר .רד
 יקסװָאכאל היעשי ןוא

 ןוא לטָאמ ןרעטלע ערעייז ןורכזל
 רתסא ןוא יכדרמיגילעז ןוא לטע
 לטצ-תור

 קישטיב .י

 גרעבדלָאג .וװ
 זואהנזיד .ה

 למיה .ל
 יקסווָאנדזשט אלואּפ

 דוד ןַאמ ריא ןורכזל
 טימסרעּפוק יסנענ

 ןיירק-ןעייל שטיווענסינ .א
 ןעהאק .י יורפ
 ןזיירק-ןעייל ןופ ליסנואק
 (רָאזדניװ) רעקינרעב ילענ ןוא בייא

 געּפיניװ

 גרעבנעזייא עינָאס
 ןַאמסאב עשַאב ןוא לבייל
 רעזיירב לבייט ןוא םעס
 שטיװָאלָאװ יורפ ןוא דוד

 .רָאטקיװ זוָאר
 רָאטקיװ ןרהא ןימינב .רד ןורכזל

 ןידוק יליל ןוא לטָאמ
 "וקעגמוא -- חסּפ רעדורב ןורכזל

 ןיא סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא ןעמ
 אדירפ רעטסעװש ןורכזל ךיוא ,1
 ,טלעװ רערעסעב ַא רַאפ ןירעפמעק

 סמייש אראלק ןוא לאימחרי

 ןזיירק-ןעייל ףוקיא

 ירַאגלַאק

 ןיקיישוב הוח
 םהרבא ןאמ ריא ןורכזל

 / רעציווס יבור

 דוד ןַאמ ריא ןורכזל
 ןייטס בקעי ןוא עינַאמ

 װָאכעמס לרעב ןוא האל
 ינרעּפאּפ ,ל
 ןינייש לסיז ןוא עינָארב
 ןזיירק-ןעייל ןינייש דבכוי

 רעוואוקנאוו

 קידָאד יזוס ןוא סקַאמ
 ןאמרעבוה היח ןוא עיניּפ
 ןייו יורפ ןוא ישטרַא

 ןייוו יבור ןוא לאס
 ןיקראז עקהרש ןוא עקייש
 יקסווָאנדושט לטיג ןוא ןויצ-ןב
 סרעיימ ףסוי ןוא ארַאלק
 וָאקיװָאנ בייל םוחנ

 הרש יורפ ןייז ןורכזל
 ןייטס אראלק ןוא סיאול
 גרעבנרע ערעס ןֹוא סקאמ
 סרעטיּפ ינעפ

 ןימינב לאומש ןַאמ ריא ןורכזל
 ןַאלּפאק לחר ןוא ןעב
 דנעש םהרבא ןוא עבָאד

 ןיירק"ןעייל רעּפנייװ .ז

 ליזַארב ,איהַאב

 רעסקאב חסּפ השמ
 ןייטשנרעב אבויל ןוא לקצַאכ
 טָאגפלעה לטיג ןוא לסָאי
 גָאצרעה רעב

 ףָאקאבאט עמולב ןוא בייל
 ןַאמלימ בייל

 קינלָאּפַאס אטרעב ןוא םייח |
 קינטאלאּפ ישזור ןוא סוקרַאמ
 ןאמכיפ םירמ ןוא דוד
 ןָאזלעמיצ אנח
 יקסניּפאק עטלַא ןוא ןמלז
 ןאמצרעק אלָאל ןוא לטָאמ
 שטיװָאניבַאר לרעּפ ןוא םייח
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 -סאנעוב) ןַאמרעסַאװ לרעּפ ןוא השנמ

 (עניטנעגרא ,סערייא
 -סאנעוב) ןַאמרעסַאװ אניפ ןוא רואינש

 (עניטנעגרא ,סערייא
 (.געגרַא ,סעריײא-סָאנעוב) יקסרָאבינ .י

 ןָאסכיליימ עיטע ןוא איטימ

 (אלעוזענעוו ,סאקאראק)

 (לארשי ,ביבא-לת) לַאטנעמולב אניגער
 (לארשי ,הידוהי) ביורטנייוו םהרבא
 (לארשי ,ביבא-לת) ליזיימ לטיג
 (דנאלגנע ,רעטסעשטנאמ) ןאמלא ,ל

 ץיוװָארָאה ַאבויל ןוא ןטיינ
 םעגופ גנוביוהרעד רעד רַאפ

 טרָאװ ןשידיי
 סעלעשזדנַא-סָאל

 ןיקּפעטס זָאר ןוא םעס
 םענופ טייקיבייא רעד רַאפ

 ןפַאש ןשידיי

 סעלעשזדנַא-סָאל

 טַארדלָאג ירעה ןוא אניגער
 סעלעשזדנַא-סָאל

 טרָאװ ןשידיי ןופ דובכ ןרַאפ

 ןײטשדלָאג ירעה
 סעלעשזדנַא-סָאל

 רעטכָאט ןייז ןורכזל

 ארָאנָאעל

 רעטסיימ בקעי ןוא תידוהי

 יקָאװלימ

 רעטסעוװש ריא ןורכזל

 רעטסיימ הרש

 רעדורב ןייז ןוא

 רעטסיימ-רעקאט לשרעה
 "נסייװ ,מ .א ןיא רוגיפ עלארטנעצ)

 גנולייצרעד רעטמיראב סגרעב

 ("לטעטש ַא;

 אלעבַארַאק עינָאס ןוא ףסוי

 סעלעשזדנַא-סָאל
 רעסעב ַא ןוא טלעװ רעיירפ א רַאפ

 ,ןבעל שידיי






